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Forord 
På oppdrag for Statens Vegvesen Region Sør har Vista Analyse utredet Andre samfunnsmessige virkninger av ny E39 

Lyngdal vest‐Ålgård. Andre samfunnsmessige virkninger omfatter netto  ringvirkninger som  ikke  fanges opp  i den 

alminnelige nytte‐kostnadsanalysen. I tillegg inngår lokale og regionale muligheter og begrensninger, og fordelings‐

virkninger. Det er utarbeidet en egen rapport som omhandler lokale og regionale virkninger på mer utførlig  (Vista 

Analyse, 2018) enn det sammendraget som er tatt inn som del II i denne rapporten. 

Disse virkningene er vanskelige å anslå og å beskrive, men de er viktige  i den offentlige debatten og den politiske 

prosessen. Formålet med denne rapporten er å gi et en mest mulig transparent, dekkende og systematisk oversikt 

over disse virkningene, slik at de kan vurderes på et felles grunnlag. Virkningene kommer i tillegg til prissatte og ikke‐

prissatte virkninger  i den alminnelige nytte‐kostnadsanalysen for E39 Lyngdal vest‐Ålgård, som er gjennomført av 

Norconsult.  

Vi takker for utmerket samarbeid med vår oppdragsgiver Statens vegvesen Regions sør. Videre vil vi takke våre part‐

nere i Norconsult for det gode samarbeidet, nyttige faglige innspill og hjelp med utveksling av data.  

Denne rapporten bygger videre på arbeidet som ble gjort i forbindelse med VA‐rapport 2017/03 Andre samfunns‐

messige virkninger E39 Lyngdal‐Sandnes.  

 

10. desember 2018 

 

Tor Homleid 
Prosjektleder 
Vista Analyse AS 
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Sammendrag 
Vi beskriver netto ringvirkninger, lokale og regionale virkninger, og fordelingsvirkninger av ulike korridor-

valg for ny E39 Lyngdal vest – Sandnes. Alle korridorene er beregnet å skape betydelige ringvirkninger 

på mer enn 4 mrd. kr. Korridoren via Flikka i Agder og Vikeså i Rogaland (A2R1) bedømmes å gi størst 

netto ringvirkninger. Det skyldes i hovedsak at denne korridoren gir den raskeste forbindelsen mellom 

Stavanger og Kristiansand. Kommuner som ligger nær andre korridorer, har imidlertid størst ringvirk-

ningsnytte av disse korridorene. Lokale og regionale virkninger følger samme mønster.  

Den alminnelige nytte-kostnadsanalysen omfatter prissatte og ikke-prissatte virkninger som beskrevet i 

Statens vegvesens veileder V712 (Vegdirektoratet 2018). I prosjektet E39 Lyngdal vest-Sandnes er disse 

virkningene utredet av Norconsult. I denne rapporten utredes Andre samfunnsmessige virkninger for ny 

E39 Lyngdal vest-Sandnes.  

Andre samfunnsmessige virkninger omfatter for det første netto ringvirkninger. Netto ringvirkninger er 

i praksis enkelte nytte-kostnadsvirkninger knyttet til markedssvikt som ikke fanges opp i den alminnelige 

nytte-kostnadsanalysen. Denne rapporten omfatter tre typer netto ringvirkninger: produktivitetsvirk-

ninger knyttet til at arbeidsmarkedene i større grad integreres (agglomerasjonseffekter), bidrag til ver-

diskaping knyttet til at arbeidstakere tar deler av den innsparte reisetiden ut i økt arbeidstid, og effekti-

vitetsvirkninger knyttet til redusert omfang av ufullkommen konkurranse. 

Den andre gruppen av samfunnsmessige virkninger er lokale og regionale virkninger. Her synliggjøres 

hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye mu-

ligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt og regionalt.  

Den tredje gruppen er fordelingsvirkninger, det vil si beskrivelser av hvilke grupper som kan komme 

bedre ut, og hvilke grupper som kan komme dårligere ut i de forskjellige alternativene.  

Netto ringvirkninger 

Vi anslår neddiskonterte netto ringvirkninger på mellom 4 og 4,5 mrd. 2017-kr for de seks korridorene, 

se Figur S.1.1. Dette er kun en del av de anslåtte virkningene fra veiprosjektet og bør sees i sammenheng 

med den alminnelige nytte-kostnadsanalysen (Norconsult, 2018).  
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Figur S.1.1  Netto ringvirkninger i de seks korridorene, neddiskontert i mrd. 2017-kr  

 

Kilde: Vista Analyse 

Figur S.2 gir en oversikt over de seks korridoralternativene for E39 Lyngdal vest – Sandnes fordelt på to 

strekninger. Strekning A (Agder) går fra Lyngdal vest til Tronåsen i Vest-Agder og har to alternativer: A1 

via Lølandsvatn og A2 via Flikka. Strekning R (Rogaland) går fra Moi til Bollestad i Rogaland og har tre 

alternativer: R1 via Ualand og Vikeså, R2 via Ualand og Sagland og R3 via Grøsfjell og Sagland. Ulike 

kombinasjoner av de to strekningene gir seks korridoralternativer: A1R1, A2R1, A1R2, A2R2, A1R3 og 

A2R3.  

På den første strekningen gir korridoren A2 via Flikka generelt større netto ringvirkninger enn korridor 

A1 via Lølandsvatn. Det er imidlertid relativt små forskjeller i netto ringvirkninger mellom alternativene. 

På den andre strekningen er det korridor R1 via Ualand/ Vikeså som gir størst netto ringvirkninger, der-

etter R2 via Ualand/ Sagland og til sist R3 via Grøsfjell/ Sagland. Korridor A2R1 via Flikka og Vikeså har 

høyest netto ringvirkninger av de seks alternativene. Hovedårsaken er at den korridoren gir den største 

reiseforkortelsen fra Lyngdal vest til Sandnes.  
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Figur S.1.2  Oversikt over de seks korridoralternativene i Rogaland og Agder 

 

Kilde: Norconsult 

Agglomerasjonsvirkningene utgjør hoveddelen av netto ringvirkninger, der korridorene med strekning 

R1 over Vikeså har høyest virkninger, se Tabell S.1. For korridorene med strekning R2 og R3 anslås agg-

lomerasjonsvirkningene å være om lag 0,5 mrd. kr lavere. Forskjellen mellom A1 og A2 er 0,1 milliarder 

i favør A2 over Flikka. Arbeidsmarkedsvirkningene ligger på i overkant av 0,5 mrd. kr for alle korridorene.  

Tabell S.1  Netto ringvirkninger, neddiskontert mrd. 2017-kr 

Korridor Agglomerasjonsvirkninger Arbeidsmarkedsvirkninger Netto ringvirkninger 

A1R1  3,9   0,52   4,4  

A2R1  4,0   0,53   4,5  

A1R2  3,6   0,52   4,1  

A2R2  3,7   0,53   4,2  

A1R3  3,5   0,52   4,0  

A2R3  3,6   0,53   4,2  

Kilde: Vista Analyse 
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Agglomerasjonsvirkninger 

Av alternativene på strekning A er det altså alternativet over Flikka (A2) som gir høyest agglomerasjons-

virkninger. Dette gjelder for alle de tre korridorene på strekning R. Grunnen er at alternativet over Flikka 

går nærmere Flekkefjord, som er en betydelig økonomi i regionen. Av alternativene på strekning R er 

det R1 som gir høyest agglomerasjonsvirkninger. Deretter følger R2 og til sist R3. Dette er fordi korrido-

ren lengst inn i landet (R1) gir størst reduksjon i reisetid og avstand. 

Agglomerasjonsvirkningene som er anslått bygger på beregninger som viser hvor mye tettere de enkelte 
økonomiske områdene knyttes sammen som følge av vegprosjektet. De totale agglomerasjonssvirk-
ningene i kroner avhenger både av endringen i tetthet og størrelsen på bruttoproduktet i den enkelte 
kommune. Agglomerasjonssvirkningene kan derfor være vesentlige for store kommuner selv om næ-
ringslivet bare i begrenset grad blir knyttet nærmere til næringslivet omkring, og tilsvarende store i små 
kommuner som får stor økning i tettheten fordi de blir knyttet nærmere til markedene omkring. 

Figur S.1.3 er en grafisk illustrasjon av agglomerasjonsvirkningene. Figuren viser endring i agglomera-
sjonsvirkning i mill. kr for de tre ulike korridorene som går over Flikka (A2R1, A2R2 og A2R3). Vi ser to 
hovedtrekk. For det første er agglomerasjonsvirkningene størst i endepunktene av vegstrekningen samt 
i Kristiansand. Særlig sør i planområdet, i områdene rundt Farsund og Lyngdal, ser vi markerte agglome-
rasjonsvirkninger. Disse områdene tjener mye på at reiseavstanden til området rundt Stavanger blir re-
dusert. I området rundt Stavanger er agglomerasjonsvirkningene noe mindre. For disse kommunene har 
vegprosjektet mindre betydning for hvor tett de blir knyttet til andre arbeidsmarkeder, men kommu-
nene er store og agglomerasjonsvirkningene deretter. Det samme gjelder Kristiansand. Det andre inter-
essant trekket er at agglomerasjonsvirkningen også er relativt store midt i planområdet, særlig i Lund 
kommune. Lund er en liten kommune, men Lund er den kommunen som blir sterkest tilknyttet arbeids-
markedene rundt som følge av ny E39. Reisekostnadene reduseres i begge retninger.  
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Figur S.1.3 Grafisk illustrasjon av agglomerasjonsvirkningene i mill. kr. Alternativene A2R1, A2R2 og 
A2R3 

  A2R1

 A2R2 

 A2R3 
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I det følgende vil vi kommentere korridoren som gir størst virkning. Korridor A2R1 via Flikka anslås å gi 
Farsund størst produktivitetsvirkning, om lag 12 mill. kr årlig, se Figur S.1.4. Deretter følger Lund med 
anslått produktivitetsvirkning på over 11 mill. kr årlig. Så følger Kristiansand med over 10 mill. kr årlig. 
Virkningen i Kristiansand skyldes byens høye bruttoprodukt i utgangspunktet. Endringen som følge av 
korridoren, er liten. Lyngdal, som har en vesentlig mindre økonomi, men også en større tetthetsøkning, 
får en lignende effekt som Kristiansand. Virkningene ellers i Vest-Agder følger i stor grad størrelsen på 
kommunene og avstanden til planområdet.  

Figur S.1.4  Årlig produksjonsvekst som følge av agglomerasjon, mill. 2017-kr 

 

Kilde: Vista Analyse. Figuren gir den tallmessige bakgrunnen for kartene i Figur S.1.3. 

Oppsummert gir prosjektet en årlig samlet produktivitetsvirkning på mellom 110 og 126 mill. 2017-kr 

avhengig av korridoralternativ. Den neddiskonterte verdien av de årlige produktivitetsvirkningene er 

mellom 3,5 til 4,0 mrd. 2017-kr.  

Arbeidsmarkedsvirkninger 

De netto ringvirkningene som omfatter endrede skatteinntekter som følge av at arbeidstakere tar deler 

av innspart reisetid ut i økt arbeidstid kalles i denne sammenheng arbeidsmarkedsvirkninger. Nærmere 

bestemt måler vi den delen av verdiskapingen som arbeidstakerne ikke ser fordi den forsvinner ut som 

skatt. Arbeidsmarkedsvirkningene måles derfor ved økt skatteinngang. Virkningene på skatteinngangen 

anslås som langt mindre enn agglomerasjonsvirkningene, og summeres til drøye 0,5 mrd. 2017-kr. Bak 

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Farsund 11,7 11,9 10,4 10,6 9,8 10,1

Lund 11,5 11,8 9,8 10,1 8,8 9,1

Kristiansand 10,6 10,8 9,5 9,7 9,1 9,3

Lyngdal 10,4 10,6 9,2 9,5 8,8 9,0

Flekkefjord 7,3 8,8 6,2 7,6 5,7 7,1

Mandal 7,3 7,4 6,5 6,6 6,2 6,3

Kvinesdal 5,7 5,6 5,1 5,0 4,8 4,7

Sandnes 5,0 5,1 4,8 4,9 4,7 4,8

Eigersund 4,7 4,8 7,7 7,9 7,4 7,5

Lindesnes 3,5 3,6 3,2 3,2 3,0 3,1

Stavanger 3,6 3,8 3,5 3,6 3,4 3,5

Hå 3,2 3,3 2,8 2,9 2,7 2,8

Søgne 1,8 1,9 1,6 1,7 1,6 1,6

Sola 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

Hægebostad 1,9 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4

Sokndal 1,7 1,7 1,6 1,6 4,8 4,8

Bjerkreim 1,6 1,6 0,9 1,0 0,9 1,0

Gjesdal 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3

Klepp 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1

Time 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

Sirdal 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9
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beregningene ligger økt arbeidstilbud på rundt 80 årsverk samlet. Hovedbildet er at det er små forskjel-

ler i arbeidsmarkedsvirkninger mellom de ulike korridorene.  

I beregningene forutsetter vi at halvparten av den sparte reisetiden tas ut i fritid og at den andre halv-

parten tas ut i økt arbeidstid. Som eksempel vil ny indre korridor redusere reisetiden for pendlere fra 

Eigersund med 16 årsverk, mens arbeidstilbudet for bosatte i Eigersund øker med et timetall tilsvarende 

8 årsverk, se Tabell 1.2.  Vi ser også betydelige virkninger for kommunene lenger øst, som Kristiansand 

og Arendal. Det skyldes at en del i disse områdene pendler til Stavanger, Sandnes og Sola, og sparer 

nesten 50 min reisetid hver veg med ny E39. Anslaget på 6-8 årsverk er basert på at disse pendler hver 

dag. Dette kan overdrive den reelle effekten. Med ukependling blir anslaget en femdel, dvs. 1-2 dager 

for disse lange reisene.  

Tabell 1.2  Økt arbeidstilbud som følge av kortere reisetid etter kommune, årsverk per år 

 

Kilde: Vista Analyse 

Virkninger for ufullkommen konkurranse 

Ved ufullkommen konkurranse er priser høyere (monopol) eller lavere (monopsoni) enn de faktiske 

(realøkonomiske) marginalkostnadene. Det gir et samfunnsøkonomisk tap sammenlignet med når pri-

sene reflekterer marginalkostnadene. Vi har kartlagt forskjeller i lønnsnivå i ulike næringer mellom kom-

muner og fordeling av sysselsetting på næringer i et utvalg kommuner for å undersøke tegn på ufull-

kommen konkurranse. Datagrunnlaget gir ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om innslaget av 

ufullkommen konkurranse i arbeidsmarkedet.  Vi vurderer likevel at innenfor enkelte næringer (bygg og 

anlegg, varehandel) gir avstand til konkurrenter et innslag av arbeidsgivermakt og dermed lavere lønns-

nivå sammenliknet med Stavangerområdet.  Redusert reisetid som følger av E39-utbyggingen vil redu-

sere innslaget av denne type ufullkommen konkurranse. 

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Stavanger 6 6 6 6 6 6

Sandnes 4 4 4 4 4 4

Time 1 1 1 1 1 1

Hå 1 1 1 1 1 1

Lund 4 4 3 4 3 3

Eigersund 5 5 8 8 8 8

Andre, Rogaland 7 7 6 6 8 8

Flekkefjord 5 6 4 5 4 5

Farsund 5 5 5 5 5 5

Lyngdal 3 3 3 3 3 3

Lindesnes 1 1 1 1 1 1

Mandal 4 4 4 4 4 4

Søgne 2 2 2 2 2 2

Kristiansand 8 9 8 8 8 8

Kvinesdal 3 3 3 3 3 3

Andre, Vest-Agder 8 9 8 9 8 9

Grimstad 2 2 2 2 2 2

Arendal 6 6 5 6 5 5

Andre, Aust-Agder 6 6 6 6 6 6
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Lokale og regionale virkninger 

Analysen av lokale og regionale virkninger synliggjør hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrede 

forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og nærings-

liv, lokalt og regionalt. Lokale og regionale virkninger berører tilgang til arbeidskraft og -markeder, fore-

taksetableringer og nedleggelser, bosettingsstruktur og tilbud av varer, tjenester og aktiviteter. Analy-

seområdet omfatter de kommunene som anses å bli mest påvirket av tiltaket innenfor de tre administ-

rative regionene Jæren (kommunene Hå, Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes), Dalane (kommunene Lund, 

Bjerkreim, Eigersund og Sokndal) og Lister (kommunene Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Sir-

dal.  

Det er ikke et klart grensesnitt mellom lokale og regionale virkninger.  Regionale virkninger berører kom-

munene i analyseområdet i større eller mindre grad, det er også variasjoner mellom de ulike korridoral-

ternativene.  Disse variasjonene omtales tematisk under overskriften Regionale virkninger nedenfor. I 

den kommunevise omtalen av Lokale virkninger oppsummeres vurderingene for den enkelte kommune, 

først for kommuner hvor korridorvalg vurderes å ha stor betydning, deretter for kommuner hvor korri-

dorvalg vurderes å være av mindre betydning. 

Regionale planer og politikk 

Korridorene slik de foreligger i planprogrammet er i tråd med overordnete planer for regional utvikling 

i området med forventet lokalisering nær eksisterende trasé. Det forventes trykk på enkelte kryssområ-

der, der noen har større markedsmessig potensial enn andre. Utvikling i kryss kan ha negative virkninger 

i form av arealbruksspredning, men det kan også ha positive effekter dersom det skjer en samlokalise-

ring av flere virksomheter i klyngedannelse. Slike etableringer kan samtidig være gunstig i forhold til 

jordvernet. Men de vil kreve omreguleringer og muligens også justerte regionale planer. 

Regionale virkninger 

Utvidet arbeidsmarked fra Stavangerområdet og sørover. Reisetidsreduksjon gir en utvidelse av arbeids-

markedet. Dette gjelder først og fremst for Dalaneregionen, som er den regionen som i dag ligger i 

randsonen for dagpendling til Stavanger. Utvidelsen vil være beskjeden for kommuner hvor det i dag er 

mye pendling inn mot Stavanger (Gjesdal, Klepp og Time). Ny E39 vil øke tilgangen til arbeidskraft for 

bedriftene i Stavangerregionen.  

Økt tilgang til kompetansearbeidskraft. Med kortere reisetid til kunnskapsklyngen i Stavangerområdet 

kan industribedrifter sør- og østover få bedre grunnlag for vekst. Korridor R1 gir størst reduksjoner i 

reisetid, men det er ikke store forskjeller i forhold til øvrige alternativer. 

Kortere transporttid til eksisterende og nye markeder. Næringslivet i analyseområdet er i stor grad natur-

ressursbasert, og omfatter en stor andel bedrifter med markeder i andre deler av landet og utlandet, 

både av ferskvarer (som sjømat og landbruksprodukter) og industriprodukter (som byggevarer og alu-

miniumsprodukter). Mer effektiv transport til markedene gir kostnadsbesparelser og kan bidra til å ut-

vide bedriftenes markedsområder. Korridor R2/R3 gir størst forventede virkninger for næringsvirksom-

het knyttet til landbruks- og havbruksressurser, mens korridor R1 gir størst forventede virkninger for 

andre produksjonsbedrifter. 

Økt volum i besøksindustrien. Bedre veg og kortere reisetid mellom det folkerike Stavangerområdet og 

kysten sørøstover og fjellområdene mot øst forventes å gi økt trafikk i helger og ferier. For det lokale 
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næringslivet i hyttekommunene kan dette øke etterspørselen etter varer og tjenester innenfor arbeids-

intensive virksomheter (byggenæring, varehandel, opplevelsesindustri mv). Dette gjelder særlig Lister-

regionen og Egersund.  

Interaksjon mellom kommunene i Dalane og Lister. E39 går på tvers av de viktigste reisestrømmene mel-

lom kommunene i Lister og mellom kommunene i Dalane. Ny E39 vil derfor bare gi reisetidsreduksjoner 

av betydning for en mindre andel av reisene internt i de to regionene.  Reduksjonene er større for reiser 

mellom de to regionene. Korridor R2/R3 forventes å gi noe større økning i interaksjonen, med påvirkning 

for flere og større befolkningskonsentrasjoner sammenliknet med korridor R1.  

Spisset senterstruktur. Senterstrukturen er i endring, og gamle handelssteder erstattes av nye tilbud, 

samtidig som offentlig sektor effektiviserer og samlokaliserer i større enheter. Kortere reisetid mellom 

Kristiansand og Stavanger kan derfor tappe de små byene i analyseområdet. Med kortere reisetid for-

ventes hyppigere handleturer til de mest attraktive handelsstedene med bredt tilbud, som Forus og 

Sørlandsparken. De tradisjonelle handelsstedene Farsund, Flekkefjord og Eigersund kan svekkes som 

følge av utbyggingen, mens mer sentrale kommuner som Gjesdal (Ålgård) og Sandnes kan få styrket 

posisjon i senterstrukturen. Egersund kan bli styrket i handelsstrukturen med korridor R2/R3. Mens det 

i dag er en relativt flat senterstruktur i Dalane og Lister med mange mindre handels- og servicesteder, 

kan kortere reisetider gi økt konkurranse mellom stedene der noen byer vokser mer enn andre. 

Boligmarkedet rundt Stavanger utvides mot øst. Høyere boligpriser i Stavangerområdet enn i områdene 

rundt trekker unge familier mot randsonekommuner. Med kortere reisetid kan boligmarkedet strekke 

seg lenger sør- og østover. Dette gjelder for alle korridoralternativer. Det største potensialet for bolig-

utvikling ligger i Gjesdal og Bjerkreim.  

Mulig byspredning ved etableringer i nye kryss. Det forventes at virksomheter etableres i noen av de nye 

kryssene, der omfanget vil avhenge av lokal- og regionalpolitiske prioriteringer.  Siden de fleste kryssene 

ligger i områder som i dag er tynt befolkede, vil politiske prioriteringer måtte veie nye virksomheter opp 

mot ulemper ved økt trafikk og nedbygging av grønne områder.  

Bollestad med avkjøring mot næringsområdet på Skurve kan forventes å bli enda mer attraktivt etter 

utbyggingen av ny E39. Det er grunn til å forvente at området har et markedsmessig potensial for vide-

re utvikling. Med korridoralternativ R2/R3 kan også Sagland være et aktuelt punkt for etablering av ny 

næringsvirksomhet. I tillegg til disse kan Bue med tilgang til Jæren være markedsmessig interessant, og 

videre er krysset Birkeland et kryss med et potensial. Arealer tilknyttet kryss ved Birkeland er attraktive 

på grunn av nærhet til Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund, i tillegg til avkjøring til Sirdal.  

Disse vurderingene er kun foretatt med bakgrunn i lokalisering. Det er ikke hentet inn informasjon om 

stedets praktiske egnethet for etableringer. 

Lokale virkninger 

Alle kommuner i analyseområdet vil ha fordeler knyttet til reduserte reisetider, men de endringer i kon-

kurranseforhold som utbyggingen medfører kan også gi noen kommuner ulemper på enkelte områder.  

Utbyggingen vil ha størst betydning for de kommuner som berøres direkte av traséen og de kommuner 

som gjennom utbyggingen får sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet på Nord Jæren.  Uavhengig av 

valg av korridoralternativ vil derfor utbyggingen gi betydelige lokale virkninger i Gjesdal, Bjerkreim, Ei-

gersund, Sokndal, Lund, Flekkefjord og Kvinesdal.  
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Gjesdal er i dag en attraktiv bostedskommune, med kort avstand til det store arbeidsmarkedet mot 

Sandnes og Stavanger. Bostedsattraktiviteten påvirkes i liten grad av korridorvalg for ny E39. Kommunen 

har tilrettelagt for omfattende varehandel i Ålgård og for flyttbar produksjon ved Skurve. Begge disse 

næringskategoriene er utviklet i nær tilknytning til E39 gjennom Ålgård. Potensialet for videre utvikling 

innenfor handel og flyttbar produksjon er uavhengig av korridorvalg.  

Bjerkreim ligger i randsonen av arbeidsmarkedet rundt Stavanger og utbyggingen gir betydelige mulig-

heter for kommunen. Med utbygging etter korridor R2/R3 avlastes sentrale deler av kommunen for 

gjennomgangstrafikk. Det kan forventes økt etterspørsel etter boliger i kommunen og økt pendling mot 

Stavangerområdet.  Det er videre stort potensial i utvikling av flyttbar produksjon og press på nærings-

arealer ved Bue og økt etterspørsel etter fritidsboliger i fjellområdene. 

Eigersund har det største arbeidsmarkedet utenfor Stavangerområdet. Korridor R2/R3 vil gi en reisetids-

forkortelse på 15 minutter fra Eigersund til kommunene på Jæren og Stavanger, og økte muligheter for 

arbeidspendling til/fra disse kommunene. Korridor R1 gir noe mindre reduksjoner i reisetid og lenger 

avstand til nærmeste kryss ved E39.  

Det knytter seg også et stort potensial for utvikling av næringsvirksomhet (f.eks. flyttbar produksjons-

virksomhet) i kryssene utenfor byen.  Potensialet vurderes å være størst ved Sagland, men etableringer 

her vil også kunne skje i konkurranse med tilgjengelige arealer –ved andre kryssområder som for ek-

sempel Bue. 

Sokndal har utskiping fra hjørnesteinsbedriften Titania med båt, men tilførsel av innsatsfaktorer på vei 

har også stor betydning. Videre har kommunen en besøksindustri som kan utvikles videre. Høyere stan-

dard og kortere reisetid på E39 vil redusere kostnadene for næringslivet i kommunen og bidra til å trekke 

flere tilreisende til kommunen.  

Korridoralternativ R3 er klart å foretrekke for Sokndal. Gjennom etablering av kryss ved Grøsfjell i til-

knytning til Fv. 501 gir dette alternativet de største reisetidsreduksjonene og Egersund sentrum avlastes 

som gjennomfartsåre for tungtrafikk til/fra Sokndal. 

Lund vil, med alle korridoralternativer, få et utvidet arbeidsmarked mot Stavanger. Med 45-60 minutter 

som akseptabel reisetid for arbeidsreiser utvides arbeidsmarkedet i Stavanger, Sandnes og Gjesdal i 

sørlig retning og inkluderer Lund kommune. Kortere veg til Stavangerområdet kan også utløse økt et-

terspørsel etter hyttetomter, f.eks. langs Lundevannet. 

Flekkefjord vil få bedre vegforbindelse og kortere reisetid til markeder, noe som forventes å slå positivt 

ut for næringslivet, med økt tilgang til kompetansemiljøer fra Stavangerområdet og enklere tilgang for 

sommergjester. Korridor A2 med kryss ved Flikka gir størst reisetidsreduksjoner og best tilknytning til 

Flekkefjord sentrum.  Flekkefjord kan få en viss byspredning og utflytting av aktiviteter til områder ved 

kryssene på den nye vegen.   

Kvinesdal vil få kortere reisetid til Stavanger med ny E39. Økt tilgang til den teknologiske kompetansen 

kan styrke innovasjon og utvikling i industribedriftene, men utbyggingen vil i liten grad utvide arbeids-

markedet. Krysset ved Birkeland kan utvikles for næringsvirksomhet og gi viktige utviklingsmuligheter 

for Lister. Det er potensiale for utvikling av hytteområder i Knaben med kortere avstand til Stavanger-

området. 
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Fordelingsvirkninger 

Mens den samfunnsøkonomiske analysen prissetter og vurderer nytte- og kostnadsvirkninger av alter-

nativene, legger den ikke vekt på hvilke grupper i samfunnet som kommer bedre eller dårligere ut. Med 

utgangspunkt i informasjonen som fremkommer i den samfunnsøkonomiske analysen samt analysen av 

ikke-prissatte virkninger av ulike alternativene for ny E39 har vi kartlagt fordelingsvirkninger av ulike 

korridoralternativer.  

Den klart største vinneren av veiprosjektet er trafikantene. Ny E39 påvirker først og fremst bilister som 

får kortere reisevei og lavere kjørekostnader. Tilsvarende vil prosjektet gi kortere rutetider for busstil-

bud i E39-korridoren. Trafikantnytten blir størst i R1-korridoren, som er den korteste korridoren gjen-

nom Rogaland. Persontrafikk (tjeneste-, arbeids- og fritidsreiser) står for omtrent to tredjedeler av den 

samlede trafikantnytten, mens omtrent en tredjedel av trafikantnytten tilfaller (eksisterende) godstra-

fikk.  

Nytteøkningen til trafikanter motsvares nesten i sin helhet av kostnadene til det offentlige (i hovedsak 

investeringskostnader, da drift- og vedlikeholdskostnader i stor grad motsvares av økte skatte- og av-

giftsinntekter). Også samfunnet for øvrig taper på ny E39. Selv om den nye firefeltsmotorveien bidrar til 

færre ulykker, øker utslippene av CO2 og NOx som følge av mer trafikk. Den største delen av kostnadene 

for samfunnet for øvrig er midlertid det samfunnsøkonomiske tapet av økte skattekostnader.  

Mens næringslivet og trafikanter langs den nye E39 vil tjene på prosjektet, vil dette gå på bekostning av 

landbruksinteresser. Gårdsbruk vil få redusert næringsgrunnlag når veien blir lagt over dyrka mark og 

beiteområder, og den skaper barrierer og splitter opp gårdsbruk. I Rogaland går alle tre korridorene 

gjennom områder med fulldyrka mark og innmarksbeite. I Agder er konsekvensene for jordbruket 

mindre, men veilinjen krysser noen skogområder. Samlet beslag av jordbruksareal er relativt lite, tilta-

kets omfang tatt i betraktning.  

Beboere som får veien nærmere og som dermed blir utsatt for mer støy og støv fra veien, vil tape på 

det. Tilsvarende får beboere langs dagens vei økt nytte når trafikken flyttes til ny vei. En stor vei gjennom 

uberørte naturområder vil påvirke friluftslivet negativt og opplevelseskvalitetene vil i noen steder bli 

tilnærmet ødelagt som følge av støy og andre ulemper knyttet til en firefeltsmotorvei. Alle tre korrido-

rene i Rogaland innebærer negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Disse er minst ved R1, fordi 

R1 i stor grad følger dagens E39, og dagens bebyggelse og bruk av friluftsområder er tilpasset dagens 

vei. Lokalt vil det likevel være vesentlige konflikter. Nærmiljøene langs dagens E39 – ved Moi, Helleland, 

Bjerkreim og Vikeså – vil imidlertid nyte godt av (til dels) meget sterk reduksjon i trafikkmengde og støy 

og mindre tungtrafikk om kveld og natt. I Agder er det små konflikter med nærmiljø og friluftsliv og den 

nye veien sett under ett. Lokalt vil veien likevel oppleves som negativt for enkeltpersoner, grunneiere 

og andre interessenter. Kommer i endelig versjon.  
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1 Innledning 
Den alminnelige nytte-kostnadsanalysen omfatter prissatte og ikke-prissatte virkninger (beskrevet i ka-

pittel 5 og 6 i Statens vegvesens veileder V712, Vegdirektoratet 2018), og er utredet av Norconsult i 

prosjektet ny E39 Lyngdal vest - Ålgård. Disse virkningene omfatter hovedsakelig de direkte nyttevirk-

ningene knyttet til reduserte reisetider og nyskapt trafikk. I tillegg beregnes operatørnytte, virkninger 

for offentlige budsjetter, endrede ulykkeskostnader og klima- og miljøvirkninger.  

Andre samfunnsmessige virkninger omfatter noen nytte og kostnadsvirkninger som ikke fanges opp i 

den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. I tillegg omfattes lokale og regionale muligheter og begrens-

ninger, og fordelingsvirkninger. Dette er beskrevet i V712 kapittel 9, se Figur 1.1.  Tabell 1.1 oppsum-

merer Statens Vegvesens utredningsprogram for andre samfunnsmessige virkninger. 

Figur 1.1  Den samfunnsøkonomiske analysen 

 

Kilde: Bearbeidet versjon av Tabell 9.1 i V712 

I denne rapporten utredes andre samfunnsmessige virkninger for ny E39 Lyngdal vest - Ålgård. Netto 

ringvirkninger, lokale og regionale virkninger og fordelingsvirkninger er vanskelige å beskrive, men de er 

likevel viktige i den politiske beslutningsprosessen.  

Andre samfunnsmessige virkninger omfatter for det første netto ringvirkninger. Netto ringvirkninger er i 

praksis enkelte nytte-kostnadsvirkninger knyttet til markedssvikt som er spesielt vanskelige å anslå. 

Denne rapporten omfatter tre typer netto ringvirkninger: produktivitetsvirkninger knyttet til at arbeids-

markedene i større grad integreres (agglomerasjonseffekter), endret produksjon, målt ved skatteinn-

tekter knyttet til at arbeidstakere tar deler av den innsparte reisetiden ut i økt arbeidstid, og effektivi-

tetsvirkninger knyttet til redusert omfang av ufullkommen konkurranse. 

I forslag til planprogram (Statens vegvesen 2018) heter det følgende om hva utredningen av netto ring-

virkninger skal omfatte: 
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«Med utgangspunkt i transportanalysen (…) skal det beregnes indikatorer for endringer i tetthet i områ-

dene som blir påvirket av utbyggingen. Deretter skal produktivitetsvirkningen beregnes med utgangs-

punkt i endret tetthet og estimerte sammenhenger mellom tetthet og produksjon. 

Transportanalysen danner grunnlaget for beregninger av sparte reisekostnader og kombineres med ar-

beidstilbudselastisiteter for å anslå endringer i arbeidstid. Gevinsten anslås ved økning i skatteinngang 

fra lønnsinntekter.  

Potensialet for mer velfungerende markeder skal vurderes på bakgrunn av bedriftsdata, dokumentana-

lyser og samtaler med lokale informanter.» 

Netto ringvirkninger beskrives og anslås i rapportens Del I. 

 

For det andre inngår vurderinger av lokale og regionale virkninger, som synliggjør hvordan tilgjenge-

lighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter eller be-

grensninger for befolkning og næringsliv lokalt og regionalt.  

I Planprogrammet heter det følgende om utredningen av lokale og regionale virkninger: 

«Sentrale virkninger som skal vurderes er endrede muligheter og begrensninger for utvikling av eksiste-

rende næringsliv og for nye virksomheter, og for arbeidsmarkedet for kommunenes innbyggere.  

Andre virkninger som skal vurderes er virkninger for boligmarked, senterstruktur, knutepunkt, handels-

steder og regiondannelse. I mange tilfeller legger tiltaket til rette for fremtidig arealbruk som påfører 

fremtidige tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Slike virkninger skal vurderes under dette temaet. Dette 

kan være by og tettstedsspredning, eller næringsutvikling langs vei og ved kryss som gir press på jord-

bruksarealer, friluftsområder, natur- og kulturmiljøer, og som også kan påvirke samlet transportomfang 

med tilhørende utslipp av blant annet klimagasser. Slike langsiktige miljøvirkninger som ikke fanges opp 

i analysen av ikke-prissatte virkninger skal utredes her. Påvirkning på regionale planer og politikk skal 

vurderes.  

Informasjon hentes inn gjennom foreliggende dokumenter og planer, statistikk og databaser, møter, in-

tervjuer og workshops med lokale og regionale aktører.» 

Lokale og regionale virkninger drøftes i rapportens Del II. 

 

For det tredje vurderes fordelingsvirkninger, det vil si beskrivelser av hvilke grupper som kan komme 

bedre ut, og hvilke grupper som kan komme dårligere ut enn tidligere.  

I Planprogrammet heter det følgende om utredningen av fordelingsvirkninger: 

«I dette punktet skal det drøftes og beskrives hvilke grupper som kommer bedre ut og hvem som kommer 

dårligere ut som følge av tiltaket, og eventuelle interessekonflikter. Grupper kan for eksempel være be-

folkning langs hele korridorer, enkeltområder, aldersgrupper, næringsgrupper, trafikantgrupper eller ge-

nerasjoner. Nytte- og kostnadsvirkninger kan være knyttet til for eksempel reisekostnader, trafikksikker-

het, arbeidsmarkedsendringer, støy, miljø- og rekreasjonsverdier, eiendomspriser og tilgjengelighet til 

kultur, handel og offentlige tjenester. Vurderingene skal gjøres på bakgrunn av informasjon som kommer 

fram i de øvrige delene av konsekvensutredningen, i tillegg til samtaler med lokale informanter.» 
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Fordelingsvirkninger drøftes i rapportens Del III.  

Tabell 1.1.  Oppsummert utredningsprogram for andre samfunnsmessige virkninger 

Utredningsprogram – andre samfunnsmessige virkninger   

Utredningsbehov  Netto ringvirkninger 
- Det skal gjennomføres beregninger for endringer i tetthet, og endringer 

i produktivitet skal anslås.  
- Det skal gjennomføres beregninger for endringer i netto skatteinngang.  
- Virkninger knyttet til etableringshindringer og ufullkommen konkur-

ranse langs korridorene skal drøftes, og netto ringvirkninger skal om 
mulig kvantifiseres. 

 Lokale og regionale virkninger, virkninger for  

 Næringsutvikling 

 Arbeidsmarked 

 Boligmarked 

 Senterstruktur, knutepunkt, regiondannelse og handelssteder  

 Regionale planer og politikk 

 Potensielle langsiktige arealbruksendringer med tilhørende miljøvirk-
ninger 

 Fordelingsvirkninger 

 Systematisk drøfting av fordelingsvirkninger ulike inndelinger av befolk-
ningsgrupper 

Metode • Beregninger, analyser og vurderinger  

Grunnlagsmateriale • Håndbok V712 
• Data om trafikk og reisetider fra transportmodell 
• Resultater fra konsekvensvurdering av prissatte og ikke-prissatte tema 
• Dokumentanalyser  
• Informasjon fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn 
• Informasjon fra næringsliv, organisasjoner og andre private aktører 
• Statistikk og databaser 

Sentrale kontakter  • Regionrådene 
• Vest Agder og Rogaland fylkeskommuner  
• Kommunene 

Kilde: Forslag til planprogram (Statens vegvesen 2018) 
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I denne rapporten brukes ulike begreper for områdeavgrensning: 

Planområdet:  

Omfatter områder som fysisk kan påvirkes av tiltaket.  I forslag til planprogrammet er dette avgrenset 

ved 2 km brede korridorer fra Lyngdal til Sandnes. 

Modellområdet:  

Tilsvarer det område som inngår i den regionale transportmodellen (Agderfylkene og Rogaland sør for 

Boknafjorden).  Benyttes i dette arbeidet som avgrensning av område for beregning av netto ringvirk-

ninger. 

Analyseområdet:  

Omfatter 14 kommuner i tre regioner (Jæren, Dalane og Lister).  Avgrensningen brukes ved analyse av 

lokale og regionale virkninger.  Analyseområdet inkluderer alle kommuner som fysisk berøres av tiltaket 

samt et utvalg av kommuner nær korridorene.   

Utredningsområdet:  

Omfatter analyseområdet og eventuelle andre berørte områder som omtales i utredningene. 
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2 Utredningsområdet og referan-
sealternativet 

2.1 Bakgrunn for E39 Lyngdal vest - Ålgård 

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo - Kristiansand - 

Stavanger. I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) via fergeforbindelsen 

Kristiansand – Hirtshals. Dagens E39 på strekningen Lyngdal vest -Sandnes har dårlig standard til å være 

overordnet riksveg og europaveg. Vegen har flere avkjørsler og randbebyggelse, det er krappe svinger 

og stigninger som kan være en fare for trafikksikkerheten generelt og spesielt om vinteren. Vegen har 

en høy andel tunge kjøretøy og mange møteulykker. 

Planarbeidet omfatter forslag til et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og sideanlegg som 

døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og rasteplass. Planarbeidet skal om-

fatte anbefalt valg av hvilken korridor som skal detaljeres videre gjennom reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven. 

Korridoren som blir anbefalt i planforslaget, skal støtte opp under de mål som er formulert for planar-

beidet. Kommunedelplanen fremmes som statlig plan som skal vedtas av Kommunal- og modernise-

ringsdepartementet. 

2.2 Mål 

Statens vegvesen har fastsatt samfunnsmål, effektmål og resultatmål for prosjektet. 

2.2.1 Samfunnsmål 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, 

herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i Nasjonal transportplan 2018-2029: 

 Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet

 Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen

 Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn, og redusere

andre negative miljøkonsekvenser

2.2.2 Effektmål 

Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med fokus på virkninger for brukerne 

av transportsystemet: 

• ca. 40 min kortere kjøretid mellom Lyngdal vest og Ålgård.

• Reduserte avstandskostnader.

• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
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 Ingen møteulykker, og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn normalt for

en 4-felts veg.

2.2.3 Resultatmål for planarbeidet 

Planarbeidet skal ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som fastlegger 
følgende:  

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård

• Plassering av toplanskryssene

• Fastlagte korridorer for tilførselsveger

• Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 

2.3 Overordnet om utredningsområdet – dagens situasjon 

2.3.1 Utstrekning 

Utredningsområdet strekker seg fra Lyngdal vest i heiområdene vest for Fedafjorden i Vest-Agder, til 
Sandnes i Rogaland. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km. Det er gjort utredninger for 
en indre korridor nær dagens E39, og en midtre og ytre korridor over Høg-Jæren.  I februar 2018 anbe-
falte Statens vegvesen å avslutte arbeidet med midtre og ytre korridor. Ved høring av planprogrammet 
hvor ytre og midtre korridor også var med, ble i alt 11 kommuner og 2 fylker i varierende grad direkte 
berørt av planarbeidet.  

2.3.2 Befolkning og næringsliv 

Den største befolkningskonsentrasjonen er i nordvest og omfatter deler av det sammenhengende by-
området Stavanger-Sandnes. Med unntak av Nord-Jæren er befolkningen konsentrert til tettsteder i 
relativt stor avstand fra hverandre. Utenfor tettstedene er befolkningen spredt i et mønster som grovt 
sett følger de viktigste vegforbindelsene i området.  

E39 skal i hovedsak betjene transportbehovet mellom Kristiansand og Stavanger, i tillegg til befolkningen 
innen utredningsområdet. De to byregionene har henholdsvis ca. 140.000 og 230 000 innbyggere og er 
sentrum for et større regionalt arbeids- og servicemarked.  

Tyngdepunktene for næringslivet følger i hovedsak de samme linjene som bosettingsmønsteret. Aktivi-

teten er generelt større langs kysten enn langs dagens E39. Stavanger-Sandnes-området utgjør en av 

landets viktigste næringsklynger for petroleumsvirksomhet med store ringvirkninger for hele regionen. 

I tillegg til petroleumsindustrien står maritime næringer sterkt i området. Jæren er også et av landets 

viktigste områder for storskala jordbruksproduksjon. Egersund har en av landets største fiskerihavner 

med tilhørende virksomhet. 

2.3.3 Landskapet 

I store deler av området er det et krevende terreng og landskap å føre en ny vegtrase gjennom, med de 
krav til kurvatur og stigning som gjelder for veg som skal dimensjoneres for 110 km/t.  
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Den sørøstlige del av utredningsområdet omfatter vestre del av Lister-regionens skog- og heibygder 
med et lavt, bølgende landskap med store og langstrakte dalfører som fører ned mot kysten.  

Dalane dekker midtre del av utredningsområdet. Landskapet her er til dels goldt med skrint jordsmonn, 
men også med grønnere og frodigere høgheier og lange, dype daler i innlandet. I de høyestliggende 
områdene kan heilandskapet ha karakter av høyfjell, enda høyden sjelden overstiger 200 m.  

Figur 2.1  Oversikt over dagens veg 

 

Kilde: Norconsult 
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3 Alternativene 

3.1 Generelt om tiltaket 

Etter planen utformes vegen for fire felt og dimensjonerende hastighet på 110 km/t som er vegklasse 
H8, se figur 3.1. H8 har en vegbredde på 20 m. Som et første utbyggingstrinn kan det legges til grunn 
en lavere standard, f.eks. H5 tofeltsløsning, men planen skal ta høyde for en langsiktig utvikling og 
sikre arealer for gjennomførbarhet for H8.  

Figur 3.1  Tverrprofil for vegklasse H8, 20 m vegbredde  

 

Kilde: SVV Håndbok N100, Veg- og gateutforming 

Vegstandarden har bl.a. følgende krav til utformingen av vegen:  

 Minimum kurveradius er 800 m  

 Maks stigning på 5 prosent for veg i dagen og tunneler 

3.2 Referansealternativet 

Referansealternativet tilsvarer utviklingen dersom det ikke bygges ny E39, og er grunnlaget som de al-
ternative korridorene skal vurderes mot. Befolknings- og trafikkutvikling framskrives fram til sammen-
likningsåret og inngår i referansealternativet.  

Referansealternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer alle vegutbygginger og tiltak 
som er vedtatt fullført før sammenlikningsåret 2030.  

3.3 Samlet oversikt over alternative korridorer 

Våren 2017 ble planprogram for indre, midtre og ytre korridor lagt ut på høring. Ny indre korridor mel-
lom Moi og Bue ble lagt ut på ny høring høsten 2017. Etter gjennomgang av med variantavklaringer 
står det igjen seks alternative korridorer fordelt på to strekninger, se Figur 3.2.Strekning A (Agder) går 
gjennom Agder fra Vatlandstunnelen på Kvinesheia til fylkesgrensa mot Rogaland ved Tronvik. Forbi 
Flekkefjord er det to alternative korridorer (A1 og A2). Strekning R (Rogaland) går mellom Tronvika og 
Ålgård øst, og består av tre ulike korridorer (R1, R2 og R3).  
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Figur 3.2 Oversikt over korridorene i Agder (A1 og A2) og Rogaland (R1, R2 og R3) 

 

Kilde: Norconsult 

Korridor A1 går fra krysset på Birkeland og opp mot daldragene mot nord før den dreier vestover mot 

Lølandsvatn, Sira og videre til Tronvika. Korridor A2 går nærmere Flekkefjord fra kryss på Birkeland via 

kryss på Flikka og videre til Tronvika der den møter A1. Korridor R1 går fra Tronvika, via Moi, Ualand, 

Vikeså og Bue til Ålgård øst. Korridor R2 går som R1 fra Tronvika via Moi til Ualand før den dreier mot 

vest til Sagland og går vest for Bjerkreim og Vikeså før den møter R1 ved Bue. Korridor R3 går som R1 

fra Tronvika via Moi før den dreier mot vest opp Drangsdalen og til Grøsfjell. Herfra videre over Helleland 

til Sagland der den møter R2. 

Begge korridorene gjennom Agder kan kombineres med de tre korridorene i Rogaland. Vi får dermed 

seks alternativer - eller korridorkombinasjoner: 

 A1-R1 

 A2-R1 

 A1-R2 
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 A2-R2 

 A1-R3 

 A2-R3 

3.4 Variantavklaringer 

På delstrekningen i Rogaland er det varianter (alternative linjer/ korridorer) som utredes for den lokale 
strekningen. For å komme fram til hvilken kombinasjon av varianter som gir den beste sammenheng-
ende korridoren, er det lagt opp til en innledende konsekvensutredning som ender med å rangere vari-
antene innenfor delområdene først. Den beste varianten i alle delområdene inngå i hver av de seks 
respektive korridorene og blir del av konsekvensvurdering og evaluering av sammenhengende korrido-
rer mellom Lyngdal vest og Sandnes. Det er varianter innen fire delområder, se Figur 3.3. 

 Variantområde V1 Skjeggestad – Eide der variantene er tunnel og ikke tunnel i Drangsdalen 

 Variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell med strekning over Ualand nord eller Ualand sør 

 Variantområde V3 Oksafjell – Kydland med strekning via Vikeså eller via Litle Svea 

 Variantområde V4 Kydland – Bollestad med strekning via Søylandsdalen eller Jolifjell 

Anbefaling av alternativene innen hver av disse variantområdene er gjort på bakgrunn av en samlet 

vurdering av konsekvenser hvor alle relevante tema er inkludert. For lokale og regionale virkninger er 

dette presentert i (Vista Analyse, 2018). For en samlet vurdering av variantanalysene vises det til egen 

temarapport.  Anbefalt løsning på de tre delstrekningene er V1A (ikke tunnel i Drangsdalen), V2B 

(Ualand sør) og V3A (via Vikeså). For V4 er forskjellen mellom variantene så små at de ikke er rangert. 

Figur 3.3 Varianter og variantområder 

Kilde: Norconsult 
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I NETTO RINGVIRKNINGER 
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4 Definisjon av netto ringvirkninger 
Innenfor samfunnsøkonomiske analyser av transporttiltak har det de senere årene vært økende inter-

esse for ringvirkninger som bidrar til netto verdiskaping utover det som fanges opp i den alminnelige 

nytte-kostnadsanalysen. Med «den alminnelige nytte-kostnadsanalysen» mener vi nytte-kostnadsvirk-

ningene som inkluderes i V712 og i beregningene av samfunnsøkonomiske virkninger som i dette pro-

sjektet er gjennomført av Norconsult, se også Figur 1.1 i kapittel 1. 

Netto ringvirkninger omfatter nyttevirkninger fra blant annet produktivitetsgevinster, arbeidsmarkeds-

virkninger og bedrede konkurranseforhold, som skyldes reisetidsendringer og bedret transportinfra-

struktur. Det er ikke opplagt hva som skiller disse virkningene fra trafikantnytten, som er den viktigste 

nyttevirkningen i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. Det er viktig å ha god oversikt over hva som 

er med i den alminnelige analysen og hva som kommer i tillegg i form av netto ringvirkninger, for å 

unngå dobbelttelling, og for å kunne holde virkningene fra hverandre i tolkningene av resultatene. Vi vil 

derfor innlede omtalen av netto ringvirkninger med å definere ringvirkninger, og presentere en prin-

sippskisse (Figur 4.1) som kategoriserer nytte- og kostnadsvirkninger. 

Den teoretiske tilnærmingen til netto ringvirkninger bygger på NOU 2012:16 (s. 87), som definerer ring-

virkninger av offentlige prosjekter som «virkninger i andre markeder enn de som er direkte berørt av 

tiltaket som analyseres. (…) Dersom en ringvirkning skal ha en netto samfunnsøkonomisk verdi, må det 

foreligge en markedssvikt i sekundærmarkedene som innebærer at det i situasjonen før tiltaket er et 

under- eller overforbruk av ressurser sammenlignet med det som er samfunnsøkonomisk optimalt.»  

Det er ringvirkninger med netto samfunnsøkonomisk verdi vi betegner som netto ringvirkninger. Etter 

vår tolkning avgrenses netto ringvirkninger til virkninger utenfor transportmarkedene som følger av mar-

kedssvikt. Vi har markedssvikt dersom det foreligger avvik fra de såkalte frikonkurranseforutsetningene 

(som eksterne virkninger, stordriftsfordeler og kollektive goder, ufullkommen konkurranse, vridende 

skatter og ulik informasjon), og disse avvikene ikke er eliminert gjennom virkemidler. En svakhet ved 

denne teoretiske definisjonen er at det ikke finnes klare, objektive kriterier for hva som er innenfor og 

hva som er utenfor transportmarkedene. For eksempel er det ikke opplagt om ulykkeskostnader befin-

ner seg i transportmarkedet eller i markedet for god helse. Videre finnes eksempler på at virkninger 

utenfor transportmarkedene som følger av markedssvikt er innarbeidet som prissatte konsekvenser i 

den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. Miljø- og klimavirkninger er viktige eksempler.  

Det finnes med andre ord netto ringvirkninger som allerede er innarbeidet i konsekvensanalysene. Vi 

definerer den praktiske avgrensningen for beregninger av netto ringvirkninger på transportområdet på 

følgende måte (se grundigere begrunnelse for denne definisjonen i Vista Analyse 2017a):  

Beregninger av netto ringvirkninger omfatter markedssvikt utenfor transportmarkedene som ikke er del 

av den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. Markedssvikten skal heller ikke være eliminert gjennom vir-

kemidler. 

I Figur 4.1 gir vi en oversikt over hvordan netto ringvirkninger i praksis (farget med grønt) forholder seg 

til den alminnelige nytte-kostnadsanalysen (farget med gult) og den teoretiske tilnærmingen, se tilsva-

rende fargekoder i Figur 1.1. 
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Figur 4.1  Netto ringvirkninger i teori og praksis* 

 

*: Se tilsvarende fargekoder for netto ringvirkninger i praksis (farget med grønt) og den alminnelige nytte-kostnads-
analysen (farget med gult) i Figur 1.1. 

(I): Den første gruppen virkninger i tabellen omfatter direkte nytte- eller kostnadsvirkninger for aktører 

tilknyttet prosjektet, og er omtalt i V712 kapittel 5. Disse virkningene omfatter trafikantnytte, transport-

brukernytte, operatørnytte og budsjettvirkninger for det offentlige. Her inngår også internaliserte mil-

jøkostnader, som CO2-avgiften på drivstoff. Disse er normalt de viktigste nytte- og kostnadsvirkningene 

av veginvesteringer, de er forholdsvis enkle å identifisere og verdsette og omfattes av den alminnelige 

nytte-kostnadsanalysen.  

(II): Den andre gruppen omfatter virkninger i transportmarkedet som skyldes markedssvikt. Køer og kø-

kostnader er et eksempel på en slik virkning. Hvis en bilist kjører ut på vegen når det er tendens til kø, 

påfører bilisten kostnader for andre i samme marked (i form av mer kø) som bilisten ikke tar hensyn til.  

Slike virkninger skal prinsipielt fanges opp i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen.  

(III): Den tredje gruppen omfatter virkninger som teoretisk faller inn under netto ringvirkninger, altså 

virkninger som følger av markedssvikt utenfor transportmarkedene, men som i praksis inkluderes i den 

alminnelige nytte-kostnadsanalysen. I V712 er dette prissatte virkninger som støy, luftforurensning og 

klimagassutslipp som ikke er internalisert med for eksempel avgifter (kap 5.6-5.8) og landskapsbilde, 

friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser (kap 6.4-6.8). Siden disse netto 

ringvirkningene allerede er fanget opp i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen, er de ikke med i de 

praktiske beregningene av netto ringvirkninger.  

(IV): Vi står i praksis igjen med følgende netto ringvirkninger i en fjerde gruppe: 

 De skyldes markedssvikt  

 De oppstår utenfor transportmarkedene 

 De fanges ikke opp av den alminnelige nytte-kostnadsanalysen 
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Netto ringvirkninger kan være både positive og negative, men er på transportområdet i praksis mest 

knyttet til positive virkninger. Det skyldes kanskje at det har vært lagt størst vekt på å ta hensyn til ne-

gative virkninger i gruppe III (som støy, forurensing og kø) både i praktisk politikk og i den alminnelige 

nytte-kostnadsanalysen. 

I neste avsnitt vil vi omtale netto ringvirkninger i gruppe IV nærmere, og legge vekt på å forklare hvorfor 
de ikke overlapper med de virkningene som allerede er beregnet i punktene (I)-(III). 

4.1 Beskrivelse av typer netto ringvirkninger 

I beregningene for Lyngdal vest - Ålgård vurderer vi tre typer netto ringvirkninger. Dette er de samme 

hovedtypene som andre land inkluderer i sine analyser (se Vista Analyse 2016b): agglomerasjonsvirk-

ninger, virkninger i arbeidsmarkedet og virkninger av ufullkommen konkurranse. 

4.1.1 Agglomerasjonsvirkninger 

Agglomerasjonsvirkninger er virkninger knyttet til at en aktør (bedrift eller person) har nytte av å være 

i fysisk eller tidsmessig nærhet til andre aktører. At et vegprosjekt gir en bedrift kortere reiseavstand til 

en større by, kan gi økt nytte for de andre virksomhetene som allerede er i byen, men uten at bedriften 

tar hensyn til fordelene de andre får, og uten at denne nytten beregnes som prissatt virkning i kapittel 

5 i V712. Vegprosjektet kan da ha positive agglomerasjonsvirkninger for hele markedet utover selve 

reduksjonen i reisekostnader. Disse agglomerasjonsvirkningene følger av at arbeidskraft og virksomhe-

ter blir knyttet tettere sammen. Det kan også tenkes at virkningene er negative for enkelte områder, for 

eksempel om lokale vegforbindelser stenges av en kryssende motorveg. Agglomerasjonsvirkninger for-

klares hovedsakelig med tre årsaker: 

Deling: Kortere avstander eller reisetider bidrar til å forstørre markedene for varer, tjenester og arbeids-

kraft. Et større marked gir lavere kostnader og rom for bredere tilbud av innsatsfaktorer for bedriftene, 

i form av varer, tjenester, arbeidskraft og offentlige goder.  

Læring: Økt nærhet bidrar til mer uformell og formell kontakt, som gir en raskere og mer omfattende 

utveksling av kompetanse og ressurser. Kostnadene ved overføring og tilpasning av kompetanse og tek-

nologi blir dermed lavere, samtidig som motivasjonen for kompetanseutvikling øker.  

Matching: På småsteder blir mange arbeidstakere innelåst i stillinger som ikke er tilpasset deres kom-

petanse, samtidig som bedrifter har begrenset tilgang til spesialisert kompetanse. Via et større arbeids-

marked bidrar økt tetthet til at arbeidstakerne kan finne arbeidsplasser som er bedre tilpasset kompe-

tansen. 

4.1.2 Arbeidsmarkedsvirkninger 

Brukernytten som er beregnet i kapittel 5 i V712, er knyttet til lønn etter skatt. Spart reisetid vil delvis 

tas ut i økt fritid, og delvis i økt arbeidstid. Verdien av den økte arbeidsinnsatsen inkluderer skatter, og 

er derfor høyere enn brukernytten. Denne ekstra verdien er ikke inkludert i de prissatte virkningene i 

håndbokas kapittel 5.  

Det kan også være at prosjektet gir sysselsetting til arbeidstakere som tidligere var ufrivillig arbeidsløse, 

og slik bidrar til å redusere arbeidsløshet. Det gir en ekstra nytte til den arbeidsløse som heller ikke 
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fanges opp i den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. Momentet om arbeidsløshet, som kan gjelde nær 

sagt alle offentlige prosjekter, er ikke mye brukt i norske samfunnsøkonomiske analyser, men kan be-

skrives kvalitativt dersom det er relevant. 

4.1.3 Ufullkommen konkurranse 

Ved ufullkommen konkurranse er prisene høyere (monopol) eller lavere (monopsoni) enn de faktiske 

(realøkonomiske) marginalkostnadene. Det gir et samfunnsøkonomisk tap sammenlignet med når pri-

sene reflekterer marginalkostnadene. Lavere reisekostnader og økt tilgjengelighet kan bidra til å for-

sterke konkurransen i markedene, og redusere graden av markedsmakt i arbeids-, vare- og tjenestemar-

kedene. I enkelte andre land benyttes sjablongmessige anslag for virkningene på ufullkommen konkur-

ranse. Siden det ikke eksisterer et tilstrekkelig empirisk grunnlag for anslag på disse virkningene for 

norske prosjekter, bør virkningene i stedet beskrives kvalitativt. 

I tillegg er det en del andre virkninger som nevnes i litteraturen, blant annet knyttet til arealbruk, flere 

typer arbeidsmarkedsvirkninger og internasjonal handel (se Vista Analyse 2016b). Etter vår vurdering er 

det ting å innvende mot flere av disse eksemplene både prinsipielt og praktisk, og vi drøfter dem ikke 

videre i denne rapporten.  
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5 Beregningsmetoder 
Mens vi i avsnitt 4.1 beskriver de ulike typene netto ringvirkninger, forklarer vi i dette kapittelet vår 

tekniske tilnærming til å beregne disse virkningene.  

Med utgangspunkt i transportanalysen beregner vi indikatorer for endringer i næringslivets tetthet i 

områdene som blir påvirket av utbyggingen. Deretter beregner vi produktivitetsvirkningene (agglome-

rasjonsvirkningene) med utgangspunkt i endret tetthet og estimerte sammenhenger mellom tetthet og 

produksjon. Metoden forklares i avsnitt 5.1. 

Transportanalysen danner også grunnlaget for beregninger av sparte reisekostnader og kombineres 

med arbeidstilbudselastisiteter for å anslå endringer i arbeidstid. Gevinsten anslås ved økning i skatte-

inngang fra lønnsinntekter. Denne framgangsmåten forklares i avsnitt 5.2. 

I avsnitt 5.3 beskriver vi en metode for å undersøke potensialet for mer velfungerende markeder.  

5.1 Agglomerasjonsvirkninger 

Agglomerasjonsvirkninger omhandler produktivitetsgevinster som oppstår når et infrastrukturprosjekt 

knytter næringslivet tettere sammen. Tanken er at en transportinvestering som forkorter reisetider, 

bidrar til å gjøre området mer urbant. Hva som ligger i agglomerasjonsvirkninger er mer utførlig forklart 

i avsnitt 4.1.1. 

Agglomerasjonsvirkningene måles i form av endringer i næringslivets produktivitet. Disse produktivitets-

virkningene tilsvarer økningen i produksjon, ΔX/X, som igjen beregnes med utgangspunkt i endret tett-

het, ΔT/T, og estimerte elastisiteter (Els) for sammenhengen mellom tetthet og produksjon:  

(1)    

X: produkt, s: sone, EL: tetthetselastisitet, T: tetthetsindikator    

5.1.1 Beregning av tetthet 

Vi starter med å anslå en indikator for et områdes tetthet, T, som funksjon av avstand til relevante 

økonomiske aktiviteter. Med tetthet mener vi altså hvor tett på andre soner denne sonen er, målt ved 

hensyn til avstandskostnader. Tetthetsindikatoren kan generelt uttrykkes ved (Gra-

ham m. fl. 2010), der graden av tetthet i en sone s øker med tilstandsvariablene for relevant økonomisk 

aktivitet i omliggende områder zj. zj kan for eksempel uttrykke sysselsettingen i et tilknyttet område. 

Tettheten er strengt avtakende med avstandskostnadene csj og ivaretar at nærliggende områder gir 

sterkere tetthetsimpulser enn fjerntliggende områder. Avstandskostnadene avhenger ikke primært av 

fysiske avstander, men av summen av oppofrelser ved å forflytte seg fra et område til et annet.  

I anvendte beregninger av tetthet må størrelsene a(c) og z konkretiseres. Det er spesifisert ulike model-

ler for både tilstandsvariabelen og avstandskostnadene (se Vista Analyse 2012). Vistas beregninger tar 
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utgangspunkt i Graham (2005) (se også Mare og Graham 2009), som legger til grunn at csj er generali-

serte reisekostnader (GK) mellom to soner s og j. Den generaliserte reisekostnaden beskrives nøyere i 

neste avsnitt. Videre er tilstandsvariabelen zj representert ved arbeidsmarkedet (antall sysselsatte, L) i 

sone j. α er en parameter for avstandsfølsomheten, som tar utgangspunkt i at tettheten avtar mer enn 

proporsjonalt med avstanden. Matematisk uttrykt måler vi tettheten på følgende måte:  

(2)  

T: tetthet, s,j: soner, L: sysselsetting, GKsj: generaliserte reisekostnader, α: 
avstandsfølsomhet, h: standard GK per km, A: arealet i området.  

Det første leddet i formel (2) uttrykker at et områdes tetthet avhenger av de generaliserte reisekostna-

der til områdene omkring, vektet med deres arbeidsmarkeder.  

Det andre leddet tar hensyn til at GK generelt ikke påvirkes av reisene internt i sonen. Om en beregner 

tettheten bare basert på den delen av reisene som får redusert reisetid, vil endringen i tetthet kunne bli 

for høy. Dette er spesielt viktig for store tettsteder og byer der mye av arbeidsmarkedet er internt, mens 

bare en liten del av næringslivet vil påvirkes av lavere reisekostnader til omliggende områder. Leddet 

uttrykker den interne gjennomsnittlige reisekostnaden, målt som radiusen multiplisert med generalisert 

reisekostnad per kilometer. Tilnærmingen følger Graham (2007) og Maré og Graham (2009). 

Figur 5.1 illustrerer tetthetsberegningen for Gjesdal i Rogaland, som står i forbindelse med blant annet 

de to store byene Stavanger (med relativt lav GK for avstanden Gjesdal-Stavanger) og Kristiansand (høy 

GK), i tillegg til en rekke nærliggende mindre kommuner med lav GK. Tettheten for Gjesdal er definert 

ut fra summen av de inverse GK vektet med arbeidsmarkedene i tillegg til at det tas hensyn til det 

interne arbeidsmarkedet i Gjesdal, dvs tettheten er definert som i likning (2). Kombinasjonen arbeids-

markedsstørrelse/GK gjør at Kristiansand og Bjerkreim kan ha om lag like stor betydning for Gjesdals 

tetthet.   

Figur 5.1  Illustrasjon av tetthetsberegninger 

 

Kilde: Vista Analyse 
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Generaliserte reisekostnader 

Generaliserte reisekostnader – GK – summerer alle typer kostnader trafikanter står overfor når de tar 

beslutningen om å reise, det vil si kostnader ved venting, billettutgifter, kostnader ved brukt reisetid, 

drivstoffutgifter, bompenger osv. Vi har beregnet generaliserte reisekostnader med utgangspunkt i rei-

setidsmatriser fra de regionale transportmodellene. Disse genereres på grunnkretsnivå. Vi benytter del-

områder som aggregeringsnivå for kommunene som inngår i planområdet, og kommunenivå ellers, se 

Vedlegg 4.1 Delområde og kommune er altså vår operasjonalisering av det teoretiske begrepet sone. 

Data fra grunnkretser til delområder og kommuner er aggregert med antall reiser i referansealternativet 

som vekter. 

Generaliserte reisekostnader veies sammen av kostnadene ved transport med bil og kollektiv, der βij er 

andelen reiser med bil.    

(3)  𝐺𝐾𝑖𝑗 = 𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐵𝑖𝑙 ∗ 𝛽𝑖𝑗 + 𝐺𝐾𝑖𝑗

𝐾𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 ∗ (1 − 𝛽𝑖𝑗) , 

For transport på veg inngår kjøretøykostnader, som avhenger av kjørt distanse, tidskostnader og even-

tuelle bompenger. Generaliserte reisekostnader for bil er da gitt ved: 

(4)  𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐵𝑖𝑙 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑖𝑗 ∗ 𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒) + 𝐵𝑖𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑃(𝑏𝑖𝑙𝑡𝑖𝑑) +  𝐵𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑗  

Verdsettingen av tid og distanseavhengige kostnader følger Vegdirektoratet (2015), se Tabell 5.1. 

For kollektivtransport inngår billettkostnader (takst), gangtidskostnader og ventetidskostnader. Vente-

tidskostnadene per minutt er avtakende med ventetidens lengde. Innenfor ulike ventetidsintervall (ΔT) 

veies tiden med en faktor 𝜇𝑖𝑗
∆𝑇, som reduseres med reisetidens lengde, se Tabell 5.2. Vektene følger 

Jernbaneverkets håndbok (2015). I tillegg er tidskostnadene høyere for lange enn for korte reiser. Ge-

neraliserte reisekostnader for kollektivreiser er da gitt ved: 

(5) 𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐾𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 = 

𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑖𝑗 +  [𝐺𝑎𝑛𝑔𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝜇𝐺 + ∑ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗
∆𝑇

∆𝑇
∗ 𝜇𝑖𝑗

∆𝑇 + 𝑂𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗] ∗  𝑃(𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑖𝑑) 

Tabell 5.1  Kostnader, 2013-kr  

 Enhet Kr 

Bilreiser   

       P(distanse)  kr per km 2,90 

       P(biltid)  kr per persontime 99,0 

Kollektivreiser   

       P(kollektivtid)  kr per persontime 69,0 

Kilde: Vegdirektoratet (2015) V712, tabell 5-2 og 5-9B. 

 

                                                           
1 Merk at begrepet delområder i denne sammenhengen skiller seg fra omtalen av delområder i variantavklaringen i kapittel 3. 
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Tabell 5.2  Faktorer, tidsbruk kollektivreiser  

 Under 50 km Over 50 km 

Faktor, 𝝁𝑮, gangtid 1,4 1,4 

Faktor, 𝝁∆𝑻, ventetid   

     Ventetidsintervall, ΔT   

     0-15 minutt 2,0  

     15-30 minutt 1,0  

     30- minutt 0,5  

     0-30 minutt  1,04 

     30-240 minutt  0,54 

     240- minutt  0,40 

Kilde: Jernbaneverket (2015) side 75. 

Tabell 5.3 viser transportmodellens input til analysen. I praksis bestemmes endringene i generaliserte 

kostnader av endringer i kjøretid og distanse med bil, bompenger og gangtid til kollektiv transport.  

 

Tabell 5.3 Input fra transportmodellen  

Varierer mellom alternativene Konstante i alternativene 

𝑩𝒊𝒍𝒕𝒊𝒅𝒊𝒋: tid med bil βij : andelen reiser med bil    

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒔𝒆𝒊𝒋: avstand bil 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑖𝑗: takst, kollektiv 

𝑩𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒊𝒋: bompenger 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗
∆𝑇: ventetid, kollektiv 

𝑮𝒂𝒏𝒈𝒕𝒊𝒅𝒊𝒋: gangtid, kollektiv 𝑂𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗: ombordtid, kollektiv 

Kilde: Vista Analyse 

 

Avstandsfølsomheten 

I modellen til Graham vektes avstandskostnadene (i vårt tilfelle generaliserte reisekostnader) i henhold 

til en potensfunksjon, se α i formel (2). Dette innebærer at betydningen av økonomisk aktivitet i omlig-

gende områder faller mer enn proporsjonalt med avstandskostnadene. Hvor raskt betydningen faller er 

et empirisk spørsmål, og beregningene kan være vel så sensitive for valget av avstandsfølsomheten som 

for valget av tetthetselastisiteten. I våre beregninger benyttes elastisiteter fra Graham m.fl. (2010), på 

samme måte som i DfT (2014), se Tabell 5.4. 
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Tabell 5.4  Anslag på avstandsfølsomheten 

Sektor Anslag 

Industri og primærnæring 1,122 

Bygg og anlegg 1,562 

Varehandel og konsumtjenester 1,818 

Businesstjenester 1,746 

Offentlig tjenesteyting 1,659 

Kilde: Graham m.fl. (2010). 

Korreksjon av eventuelle begrensninger i modellområdet 

Videre må en definere hvilke områder s og j som skal inngå i beregningene. Dette baseres på en vurde-

ring av hvilke geografiske regioner der økonomisk aktivitet berøres vesentlig av infrastrukturinveste-

ringen. I praksis omfatter de følgende beregningene de samme kommunene som inngår i trafikkbereg-

ningene (modellområdet), det vil si det geografiske området i den aktuelle trafikkmodellen. For steder 

som ligger på grensen av modellområdet, vil den faktiske tettheten i arbeidsmarkedene være sterkt 

knyttet også til steder som ligger utenfor modellområdet. Dermed vil mange av deres reiser ikke påvir-

kes av prosjektet. For ikke å gi for høyt anslag på endringen i tetthet for disse stedene, må en ta hensyn 

også til reisekostnadene mellom modellområdet og områder der reisekostnadene er upåvirket. 

Vi kaller tettheten beregnet for modellområdet [j,m] for T*. Vi benytter pendling som indikator på an-

delen reiser mellom den enkelte sone og områder utenfor modellområdet, og korrigerer tetthetsmålet 

på denne måten: 

(6)  

P: pendling, [j..m]: modellområdet 

5.1.2 Tetthetselastisiteter 

Valg av tetthetselastisitet, ELs i formel (1), er et annet sentralt punkt i analysen. Litteraturen viser ge-

nerelt stor variasjon i estimatene, avhengig av sektor, land, metodiske valg og hvordan man måler tett-

het. Ideelt sett skulle en hatt elastisiteter som var estimert på grunnlag av gjennomførte prosjekter som 

var like de tiltakene vi ser på med hensyn til geografi, demografi og økonomi. Det vil si at vi burde hatt 

tilgang til en for- og etterstudie av en investering tilsvarende ny E39 Lyngdal vest - Ålgård som sammen-

ligningsgrunnlag. Slike studier er krevende og av og til umulige å gjennomføre, ikke minst siden produk-

tiviteten påvirkes av en rekke samtidige forhold slik at det er vanskelig å isolere virkningene av endret 

tetthet. Videre vil to prosjekter aldri være helt like.  

Vår tilnærming er å vurdere elastisiteter fra den omfattende litteraturen, se Tabell 5.5, velge de mest 

relevante elastisitetene og illustrere usikkerheten i følsomhetsanalyser.  
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Tabell 5.5  Elastisiteter fra relevante studier 

 Responsvariabel Geografisk område Elastisitet 

Melo m.fl. (2009)  Konstantledd/hele økonomien Europa 0,0839 

Paneldatastudie  -0,0497 

Skiller tetthet av næringsliv fra by-stør-
relse 

 -0,0339 

Kontrollerer for humankapital  -0,0509 

Bruker økonomisk meningsfulle regiong-
renser 

 0,045 

Tjenester inkl. faktorene over  0,0776 

Industri inkl. faktorene over  0,0003 

Department for 
Transport (2014) ba-
sert på Graham m.fl. 
(2010) 

Arbeidsproduktivitet Hele økonomien UK 0,044 

Arbeidsproduktivitet Industri  0,021 

Arbeidsproduktivitet Bygg og anlegg  0,034 

Arbeidsproduktivitet Konsumtjenester  0,024 

Arbeidsproduktivitet Forretningsmessig 
tjenesteyting 

 0,083 

Weisbrod m.fl. 
(2014) 

Hele økonomien US 0,050 

Tjenester  0,15 

Industri  0,04 

Skogstrøm m.fl. 
(2013) 

Arbeidsproduktivitet Privat sektor Grimstad-Kristiansand 0,091 

 Eikesundsambandet 0,105 

 Lofast 0,00 

Dehlin m.fl. (2012) Brutto inntekt per sysselsatt (mål på ar-
beidsproduktivitet) hele økonomien 

Norske kommuner 0,034-
0,044 

Heum m.fl. (2011) Lønn privat sektor Sør-Norge 0,103 

Hagen m.fl. (2014) Lønn privat sektor Fem prosjekter 0,02 

Norman og Norman 
(2012) 

Lønn privat sektor Møre 0,077 

Kilde: Vista Analyse (2016a). 

Alt i alt velger vi å legge vårt hovedanslag for tetthetselastisitet tett opp til det engelske DfT (2014). Vi 

anbefaler 0,02 for industri og primærnæring, og 0,08 for privat tjenesteproduksjon (businesstjenester), 

se Tabell 5.6. Selv om vår analyse, i likhet med DfT, bygger på Graham (2010), og derfor kan sies å være 

i tråd med «best practice» må det nevnes at det seneste bidraget fra Graham (Graham and Van Dender 

2011) finner at de tidligere bidragene fremstår som usikre. 
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Tabell 5.6  Valgte tetthetselastisiteter i analysen 

Sektor Anslag 

Industri og primærnæring 0,02 

Bygg og anlegg 0,02 

Varehandel og konsumtjenester 0,02 

Businesstjenester 0,08 

Offentlig tjenesteyting 0,02 

Kilde: Vista Analyse 

Vi velger å tilordne industri og primærnæring en virkning forskjellig fra null, fordi vi finner at hovedtyng-

den av estimatene i litteraturen støtter en virkning også for industrien. Primærnæringer inklusive fiske-

oppdrett er i våre dager industrialisert med gode muligheter for produktivitetsutvikling, læring osv. Det 

er dermed naturlig å ta disse næringene med i samme kategori som industri. Virkningen for business-

tjenester er den samme som flere andre studier har funnet. Varehandel, der godstransport er viktig, er 

det viktigste element i kategorien konsumtjenester. For bygg og anlegg legger vi oss på 0,2, noe lavere 

enn i andre studier. Bygg- og anleggssektoren i Norge har gjennomgående lav produktivitetsutvikling. 

Det er et komplisert spørsmål hva en skal anta om offentlig tjenesteyting. Tetthetsmål og elastisiteter 

er ikke estimert på data fra offentlig sektor, og teorien er heller ikke tilpasset offentlig sektors særegen-

heter, som omfatter drift uten overskudd som mål. I praksis er sektoren lokalt særlig stor innen kom-

munale tjenester som helse og omsorg, skole, administrasjon. Det er ikke urimelig å tenke seg at kom-

munene trenger å hente impulser fra hverandre, altså at det kan oppstå produktivitetsvirkninger ved å 

bringe kommuner tidsmessig nærere sammen. I tillegg kan offentlig sektor selvsagt få impulser fra privat 

sektor i omkringliggende område. Alt i alt velger vi en forsiktig tilnærming til offentlig sektor og bruker 

tilsvarende verdi som for industri, primærnæring og varehandel, dvs. 0,02 som hovedanslag.  

Elastisitetene i Tabell 5.6 er grunnlag for beregning av kommunevise elastisiteter (ElS i formel (1)). I 

mangel på egnede kommunefordelte næringstall, er vektene basert på fylkesvis nasjonalregnskap for 

bruttoprodukt i ulike næringer. Samme vektede gjennomsnittselastisitet benyttes for alle kommuner 

innenfor samme fylke. De fylkesvise elastisitetene gjenspeiler variasjonen i den fylkesvise næringssam-

mensetningen og litteraturens påpekninger om varierende produktivitetsvirkninger i tjenesteproduk-

sjon, industri, primærnæringer og offentlig sektor. For hvert fylke beregnes de gjennomsnittlige elasti-

sitetene som følger:  

(7)   

El: elastisitet, X: bruttoprodukt, fs: sone s’ fylke, k: næring 

5.1.3 Produksjonsmål 

Produksjonsmålet er valgt med utgangspunkt i det empiriske grunnlaget for anslaget på tetthetselasti-

siteten. Som produksjonsmål har vi derfor valgt å bruke bruttoprodukt. Det publiseres ikke egne tall for 

bruttoprodukt per kommune, og vi beregner disse med utgangspunkt i fylkesvis nasjonalregnskap som 

følger:  
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(8)  

X: bruttoprodukt, L: sysselsetting, s: sone, fs: sone s’ fylke 

5.2 Arbeidsmarkedsvirkninger 

Lavere generaliserte reisekostnader kan påvirke arbeidstilbudet til personer som direkte eller indirekte 

berøres av transporttiltaket. Dette kan føre til økning i antall personer som tilbyr arbeidskraft, eller at 

deler av arbeidskraften velger å ta ut den sparte reisetiden i økt arbeidstid (se også beskrivelsen i avsnitt 

4.1.2). Videre kan det føre til at arbeidskraften relokaliseres til mer produktive arbeidsplasser.  

En korrekt gjennomført nytte-kostnadsanalyse inneholder beregninger av endringer i arbeidstilbyders 

konsumentoverskudd. Dermed vil nyttevirkningen for arbeidstilbyderne av transporttiltaket være inklu-

dert enten transporttiltaket har gitt økt fritid eller økt arbeidstilbud.  Men fordi arbeidstilbydere tilpasser 

seg til lønn etter skatt, kan transporttiltaket likevel gi en samfunnsøkonomisk netto gevinst knyttet til 

økt arbeidstilbud. Netto ringvirkning av transporttiltaket, utover endringer i konsumentoverskudd, er 

de økte skatteinntektene som følger av transporttiltaket. 

I internasjonal litteratur og praksis, særlig i Tyskland og Belgia, åpnes det for at deler av økningen i ar-

beidskraftetterspørselen knyttet til et prosjekt kan hentes fra tidligere arbeidsledige. For hver arbeids-

ledig som sysselsettes får vi da enda et element i nytteberegningen. En arbeidsledig har per definisjon 

høyere nytte av arbeid enn av (sin påtvungne) fritid, og denne differansen mellom lønn og verdien av 

fritid bør legges til på samme måte som skattekilen legges til. 

I norsk litteratur om nytte-kostnadsanalyse står ikke tanken om at offentlige prosjekter reduserer ar-

beidsløsheten i makro særlig sterkt, med unntak for spesielle konjunktursituasjoner (som finanskrisen i 

2008). I denne analysen ser vi bort fra eventuelle virkninger på arbeidsløshet. 

Metoden vi benytter bygger på samme tankegang som ligger til grunn for beregningene av agglomera-

sjonsvirkninger ovenfor. Endringer i tidsbruk kombineres med lønnsinformasjon og arbeidstilbudselas-

tisiteter for å anslå endringer i arbeidstid. Det endrede arbeidstilbudet vektes etter antall pendlere til 

ulike arbeidssteder. Skatteinntektene beregnes med utgangspunkt i anslaget på økningen i tilbudt ar-

beidskraft, lønninger for den aktuelle arbeidskraften i regionen som berøres og skattesatser.  

5.2.1 Endring i arbeidstilbud 

Det økte arbeidstilbudet ΔLs fra en gitt kommune s beregnes etter følgende formel:  

(9) ∆ 𝐿𝑠 = ∑ (
∆ 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑𝑠𝑗

𝑏𝑖𝑙

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑
∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑗

𝑏𝑖𝑙 +
∆ 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑𝑠𝑗

𝑘𝑜𝑙𝑙

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑
∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑗

𝑘𝑜𝑙𝑙) 𝐸𝐿𝐴,

𝑚

𝑗=1

 

der ELA er arbeidstilbudselastisiteten og pendleresj er antall pendlere fra kommune s til kommune j som 

reiser med det aktuelle transportmiddelet. 

Anslag på reisetider mellom grunnkretser/kommuner med og uten tiltaket hentes fra transportmodel-

lene. Fra dette utledes endringer i reisetid mellom alle par av kommuner. Vi tar utgangspunkt i at en 

normalarbeidsdag for en interkommunal pendler består av 7,5 timer à 60 minutter. Da vil for eksempel 

s

fs

fs

s L
L

X
X 
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10 minutter spart reisetid fram og tilbake mellom to destinasjoner tilsvare 2,2 prosent av arbeidsdagen. 

Ettersom vi kun har informasjon om reisetid og ikke andre kostnader, antar vi at reisebesparelsen også 

verdsettes til 2,2 prosent av dagslønnen.2  

Vi beregner reduksjonen i reisetiden mellom kommuneparene for pendlere som reiser med det trans-

portmiddelet som får en endring i reisetiden over de samme strekningene. Data for kommunal pendling 

er hentet fra SSB. Pendlingstallene er vektet med den relevante reisemåteandelen (andel bil- eller kol-

lektivreiser) på de samme strekningene som i transportmodellenes referansealternativ. Dette er de 

samme andelene vi bruker for å vekte generaliserte reisekostnader. 

Arbeidstilbudselastisiteten angir prosentvis økning i arbeidstilbud som følge av 1 prosent økning i lønn. 

I utgangspunktet beregner vi her økningen i arbeidstilbudet hos dem som allerede er sysselsatt («den 

intensive marginen»). Empirisk er denne elastisiteten ofte estimert til rundt 0,3. I og med at det også 

kan være en virkning på ikke-sysselsatte («den ekstensive marginen»), har vi antatt en elastisitet på 0,5, 

som er et typisk estimat på den aggregerte elastisiteten (Chetty m. fl. 2011). Sammen med anslaget på 

endret reallønn (redusert reisetid i forhold til arbeidstid) gir dette estimert samlet økning i arbeidstilbud. 

Pendlingstallene fra SSB angir antall sysselsatte, uten informasjon om arbeidstid. Dermed må det økte 

arbeidstilbudet benevnes i antall sysselsatte pendlere.  

Vi antar ingen tilbakevirkning av økt arbeidstilbud på lønn, og alt ekstra tilbud av arbeidskraft finner 

plass i økonomien til gjeldende lønn.  

5.2.2 Endring i bruttoverdien 

For hver kommune multipliseres det økte arbeidstilbudet med medianlønna inklusive arbeidsgiveravgift. 

Dette gir følgende anslag på endringen i bruttoverdien:  

(10)    ∆ 𝐵𝑠 = ∑ (
∆ 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑𝑠𝑗

𝑏𝑖𝑙

𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑
∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑗

𝑏𝑖𝑙 +
∆ 𝑟𝑒𝑖𝑠𝑒𝑡𝑖𝑑𝑠𝑗

𝑘𝑜𝑙𝑙

a𝑟𝑏𝑒𝑖𝑑𝑠𝑡𝑖𝑑
∗ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠𝑗

𝑘𝑜𝑙𝑙) 𝐸𝐿𝐴 ∗ 𝑙ø𝑛𝑛𝑗  

𝑚

𝑗=1

 

Summert for hver kommune og over alle kommuner gir dette samlet bruttoverdi av det økte arbeidstil-

budet som følger av prosjektet. Vi kan imidlertid ikke definere hele denne verdien som netto ringvirk-

ninger, siden økningen i arbeidstilbyders konsumentoverskudd allerede skal være omfattet av den or-

dinære nytte-kostnadsanalysen. For å unngå dobbelttelling kan vi derfor kun regne med endret skatte-

inntekt. Høyeste marginale skattesats for 2016, inkludert skatt på alminnelig inntekt, trygdeavgift og 

trinnskatt er 34,9 prosent i lønnsintervallet 224 900 – 565 399 kroner. Inkludert arbeidsgiveravgift blir 

marginalskattesatsen 42,9 prosent (og lønnsintervallet inkludert arbeidsgiveravgift blir 256 611 – 

645 120).  For sysselsatte som øker sitt arbeidstilbud på marginen innenfor dette lønnsintervallet vil 

42,9 prosent være korrekt skattesats, regnet i forhold til lønn pluss arbeidsgiveravgift, som vi kaller 

bruttoverdi. For lavere inntekter vil effektiv marginalskattesats være lavere, mens den vil være noe høy-

ere for høyere inntekter. For nye arbeidstakere er det gjennomsnittsskatt og ikke marginalskatt som er 

relevant. Siden dette er personer som ikke har jobbet før, er det gjennomsnittsskatten (skatt som andel 

av skattbar inntekt) som viser økningen i skatteinntekter.  I et skattesystem med fradrag og en progressiv 

satsstruktur vil gjennomsnittsskatten alltid være lavere enn marginalskatten på samme inntektsnivå. 

                                                           
2 Dersom andre kostnader ved reisen er store, vil «reell reallønn» definert som reallønn minus arbeidsreisekostnad, være lavere 

enn vi har lagt til grunn. Det betyr at økningen i reallønn er høyere enn vi har lagt til grunn. (Dersom endringen i reisetid 
gir en besparelse på 1, så er 1 over 100 lik 1 prosent og 1 over det lavere tallet 50 lik 2 prosent). Vår antagelse trekker i 
retning av at vi undervurderer effekten.  
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Gjennomsnittskatten vil variere med inntektsnivå, men hvilken lønn ikke-sysselsatte ville hatt dersom 

de var i arbeid er en hypotetisk størrelse vi ikke har informasjon om. I litteraturen er det imidlertid vanlig 

å anta at denne gruppen har lavere produktivitet og dermed lavere lønn enn allerede sysselsatte. DfT 

(2014) legger til grunn at lønnen for denne gruppen er 69 prosent av gjennomsnittslønnen (i området 

det pendles til). OECD regner hvert år ut gjennomsnittsskatten på lønnsinntekt i medlemslandene for 

ulike inntektsnivåer (OECD Tax Database). Inntektsnivåene måles i prosent av gjennomsnittslønnen.3 

For Norge var gjennomsnittlig skattesats inkludert arbeidsgiveravgift 36,2 prosent for personer med 

gjennomsnittlig lønnsinntekt. Ettersom vi antar at ikke-sysselsatte som kommer inn i arbeidsmarkedet, 

oppnår en lavere lønn enn de som allerede er ansatt, kan det være rimelig å legge til grunn en lavere 

skattesats enn 36,2. OECD oppgir at gjennomsnittsskatten for personer med lønnsinntekt på 67 prosent 

av gjennomsnittslønnen er 33,2 prosent. Vi mener det virker rimelig å legge en skattesats på 30 prosent 

til grunn.  

I tråd med estimatene for arbeidstilbudselastisiteter for den intensive og den ekstensive marginen, reg-

ner vi i det videre med at netto ringvirkninger i arbeidsmarkedet er gitt ved 42,9 prosent av bruttover-

dien av det økte arbeidstilbudet for allerede sysselsatte, og 30 prosent av bruttoverdien for nye arbeids-

takere. Av oppdelingen av arbeidstilbudselastisiteten på hhv 0,3 intensiv margin og 0,2 ekstensiv margin 

følger at forholdet mellom gamle og nye arbeidstakere er 60:40. Videre tar vi hensyn til at skatteinng-

angen letter presset på offentlige budsjetter og gir anledning til tilsvarende skattekutt.4 Skattekutt bi-

drar ofte til større aktivitet, i størrelsesorden 20 prosent av skattekuttet ifølge veiledning i samfunns-

økonomiske analyser. Størrelsen M, merverdi i arbeidsmarkedet eller netto ringvirkningene fra økt ar-

beidstilbud, summert over alle påvirkede kommuner, blir da:  

(11)  𝑀 = 1,2 × ∑ ∆ 𝐵𝑠  ×  (0,6 ×  0,429 + 0,4 ×  0,3)𝑠 . 

5.3 Ufullkommen konkurranse  

Transportprosjekter kan bidra til å redusere ufullkommen konkurranse på flere måter (se også beskri-

velsen i avsnitt 4.1.3). For det første kan prosjektene lette forholdene for nyetablering. Dette er gjerne 

knyttet til at forretningsenheter blir større. For eksempel kan en ny hovedveg føre til at det anlegges 

kjøpesentre langs vegen som over tid utkonkurrerer lokale butikker som tidligere nøt godt av lokale 

monopoler.  

For det andre kan transportprosjekter svekke markedsmakten til aktører i en bransje via det forhold at 

kundene i større grad finner det regningssvarende å reise til aktører lenger unna. Den lokale butikken 

må da sette ned prisene. Dette resonnementet skiller seg fra det første ved at aktørsituasjonen antas 

låst, alle butikker og tjenestetilbydere ligger der de lå, men transportprosjektet gjør at kundemakten 

øker.  

Transportprosjekter kan også gjøre det mulig å bryte opp situasjoner med lokal kjøpermakt. Her tenker 

vi særlig på bedrifter som, fordi de er alene i sitt område, kan sette lønn lavere enn arbeidstakernes 

produktivitet. Transportprosjektet kan gjøre det regningssvarende for arbeidstakerne å søke seg jobb 

lenger unna, der de får en riktigere lønn. Dette fører til at den lokale markedsmakten blir redusert, og 

den lokale bedriften må øke lønningene. 

                                                           
3 I beregningene forutsettes det at skattyterne kun har lønnsinntekt og at de ikke har fradrag ut over standardfradrag (minste-

fradrag og personfradrag). 

4 Her har vi av praktiske årsaker ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i annen skatteinngang, som merverdiavgift og bedrifts-
beskatning.  
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Ytterligere en virkning kan oppstå i markeder med ufullkommen konkurranse fordi lavere transportkost-

nader hos monopolistene kan skifte deres marginalkostnader nedover, noe som kan virke inn på graden 

av markedsmakt.  

Virkninger knyttet til markedsmakt og etableringshindringer er vanskelige å anslå. Når disse virkningene 

tas hensyn til i internasjonale veiledere, er den vanlige tilnærmingen å gi et sjablongpåslag på 10-20 

prosent av trafikantnytten (se Vista Analyse 2016b). Det finnes imidlertid ikke empirisk grunnlag for å 

anvende slike anslag for norske prosjekter, og vi vurderer det slik at det ville være uten empiriske belegg 

om man gjorde det på denne måten. Vi har i stedet testet ut en metode der vi tar utgangspunkt i be-

driftsdata for kommunene i utredningsområdet for å undersøke om det er tendenser til markedsmakt i 

områder som ligger relativt langt unna byområdene. Når vegprosjektet knytter perifere områder nær-

mere sammen med andre, vil konkurransen i eventuelle områder med tendenser til markedsmakt øke. 

Den eventuelle nedgangen i markedsmakt vil redusere effektivitetstapet ved markedssvikten, og er da 

en form for netto ringvirkning. 

Vår hypotese var at områder med ufullkommen konkurranse kan ha relativt lave lønninger sammenlig-

net med gjennomsnittet i regionen. (I Vedlegg C ser vi også på forskjeller i driftsresultat per ansatt og 

kapitalavkastning.) Samtidig er det nødvendig å se på de lokale forholdene når resultatene tolkes. Det 

kan også forekomme monopolmakt på arbeidstilbudssiden, om det er få arbeidstakere med spisskom-

petanse kan de presse opp lønningene.  

5.3.1 Data  

Beregningene er gjort på bakgrunn av regnskapsdata for alle aksjeselskap i prosjektområdet, levert av 

PROFF. Selvstendig næringsdrivende og offentlige arbeidsplasser er ikke med i regnskapsstatistikken. 

Virkinger som har å gjøre med monopol er mest relevante å vurdere der transporttiltaket påvirker rei-

setiden til steder som uten tiltaket er noe isolert. Siden data dekker hele prosjektområdet, vil vi kunne 

identifisere forskjeller mellom ulike typer lokaliteter fra de mest rurale til de sentrale byområdene.  

Databasen er på 5-sifret NACE nivå, dekker 351 NACE-bransjer og er fordelt på 54 postnummer i 14 

kommuner.  Ved å sammenligne lønninger og kapitalavkastning innenfor hver bransje eller aggregater 

av bransjer kontrollerer vi best mulig for geografiske variasjoner i næringsstrukturen. 

5.3.2 Konkurranseindekser 

Lønnsindeksen måler gjennomsnittlig lønn innenfor hver sektor og for hvert kommunenummer relativt 

til den høyeste lønnen som observeres i hele området. Antallet sysselsatte i bransjen benyttes som vekt 

for aggregeringen av bransjer innenfor postnummeret. På grunn av få observasjoner med bransje og 

postnummer, har det med dette tallmaterialet vært nødvendig å aggregere tallene, og vi har valgt å 

aggregere opp til 5 sektorer. 

(12) 𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑝𝑘 = ∑

𝑊𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘

𝑚𝑎𝑥𝑏 (
𝑊𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘
)

𝑏𝑘 ∗
𝐿𝑏𝑝𝑘

∑ 𝐿𝑝𝑏𝑘𝑏
 

W er summen av lønn, trygd og pensjon og L er antall årsverk i bransje b, postnummer p og sektor k. 
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6 Resultater netto ringvirkninger 
For alle de tre korridorene anslår vi netto ringvirkninger på mellom 4,0 og 4,5 mrd. 2017-kr, se Tabell 

6.1. Agglomerasjonsvirkningene utgjør hoveddelen av virkningene, der korridorene som inkluderer R1 

over Ualand og Vikeså  har høyest virkning på 3,9-4,0 mrd. kr. For korridorene som inkluderer strek-

ningen R2 (via Ualand og Sagland) og R3 (via Grøsfjell og Sagland) anslås agglomerasjonsvirkningene til 

3,5-3,7 mrd. kr. Korridor A2R1 via Flikka har høyest netto ringvirkninger av de seks korridorene. Korri-

doren via Flikka har større netto ringvirkninger enn varianten via Lølandsvatn for alle alternativene. Ar-

beidsmarkedsvirkningene ligger på i overkant av 0,5 mrd. kr for alle korridorene. Dette er kun en del av 

anslåtte virkningene fra veiprosjektet og skal sees i sammenheng med den alminnelige nytte-kostnads-

analysen (Norconsult, 2018).  

Tabell 6.1  Netto ringvirkninger, neddiskontert mrd. 2017-kr 

Korridor Agglomerasjonsvirkninger Arbeidsmarkedsvirkninger Netto ringvirkninger 

A1R1   3,9   0,520   4,4  

A2R1   4,0   0,531   4,5  

A1R2   3,6   0,517   4,1  

A2R2   3,7   0,527   4,2  

A1R3   3,5   0,522   4,0  

A2R3   3,6   0,533   4,2  

Kilde: Vista Analyse 

 

Figur 6.1  Netto ringvirkninger, neddiskontert i mrd. 2017-kr  

 

 

Kilde: Vista Analyse 
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6.1 Agglomerasjonsvirkninger 

Beregningene er gjort med input fra trafikkmodellen (RTM DOM Agder Rogaland) som omfatter Aust- 

og Vest-Agder (30 kommuner) og 18 av 26 kommuner i Rogaland.  

6.1.1 Endringer i tetthet 

Figur 6.2 til Figur 6.4 illustrerer endringen i tetthet for de ulike korridoralternativene.  Som forklart i 

kapittel 5, forteller endring i tetthet hvor mye nærmere forbundet næringslivet i et område blir med 

omkringliggende områder som følge av den nye vegen. Dette tetthetsmålet bruker vi også som indikator 

for endring i produktivitet som følger av agglomerasjonseffektene for næringslivet i området.  

I Flekkefjord, for eksempel, øker tettheten med vel 6 prosent med korridor R1. Det er å tolke som at de 

«gjennomsnittlige reisekostnadene» internt i kommunen og til alle omliggende arbeidsmarkeder redu-

seres med i størrelsesorden 6 prosent. For å komme til dette gjennomsnittstallet har vi vektet de omlig-

gende markedene med sysselsettingen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.1.1. 

Det første som slår oss er at tetthetsøkningen er størst midt og sørøst i planområdet, det vil si i Lund og 

kommunene i Vest-Agder. Det er som forventet at tettheten øker relativt mye i Lund, siden reisekost-

nadene reduseres kraftig i begge retninger langs E39. Grunnen til at virkningene ikke er symmetriske 

rundt planområdet, er at området rundt Stavanger er et økonomisk tyngdepunkt, som kommunene i 

andre enden av planområdet kommer vesentlig nærmere med ny veg. For kommunene rundt Stavanger 

har vegprosjektet liten betydning for hvor tett de blir knyttet til andre arbeidsmarkeder. Stavanger, 

Sandnes og Sola er de viktigste markedene for disse kommunene, og E39 vil i liten grad påvirke reise-

kostnadene til disse markedene.  

Det andre hovedtrekket er at tetthetsøkningen er jevnt over størst med korridor R1. Årsaken er at reise-

tidsforkortelsen for hele strekningen er størst med indre korridor. Dette kommer de aller fleste kom-

munene til gode, med unntak for Eigersund og Sirdal som kommer noe bedre ut med korridor R2 og R3 

og Sokndal som kommer klart best ut med korridor R3.  Det er svært liten forskjell i beregnet tetthet 

mellom korridoralternativ basert på korridoralternativ R2 og R3 i Rogaland.  
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Figur 6.2  Korridor R1, endringer i tetthet i prosent. Via Flikka (A2) til venstre, via Lølandsvatn 
(A1) til høyre 

 

Kilde: Vista Analyse 

Figur 6.3  Korridor R2, endringer i tetthet i prosent. Via Flikka (A2) til venstre, via Lølandsvatn (A1) 
til høyre 

 

Kilde: Vista Analyse 

Figur 6.4  Korridor R3, endringer i tetthet i prosent. Via Flikka (A2) til venstre, via Lølandsvatn (A1) 
til høyre 

 

Kilde: Vista Analyse 
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Mens figurene ovenfor viser resultatene på delområdenivå for kommunene i planområdet, er disse del-
områdene aggregert til kommunenivå i tabellene 6.2-6.4. 

For kommunene nord for Stavanger (Hjelmeland, Finnøy, Strand, Forsand) har tiltaket liten betydning 
for hvor tett de blir knyttet til andre arbeidsmarkeder. Hele regionen rundt Stavanger ligger mellom 
disse kommunene og planområdet, og de ligger forholdsvis nær Haugesund. Tetthetsøkningen er liten, 
men noe høyere med korridor R1 enn de andre alternativene. Tetthetsøkningen er likevel i samme stør-
relsesorden som for eksempel for Hå. Det kommer av at dette er kommuner med lite internt arbeids-
marked sammenlignet med Hå, og de har lav tetthet i utgangspunktet. Den kortere reisetiden gjennom 
Rogaland mot Agderfylkene vil ha stor relativ betydning for tettheten, men fra et lavt utgangspunkt. 

Betydningen for Stavanger er enda mindre. Stavanger har et stort indre arbeidsmarked, i tillegg til at 
Stavanger, Sola og Sandnes i praksis er et sammenhengende byområde som ikke påvirkes internt av 
vegutbyggingen. Virkningen er liten, men noe større for Sola og Sandnes, og øker jo nærmere en kom-
mer planområdet. 

Endringen i tettheten i Klepp, Time, Hå og Gjesdal overstiger heller ikke 1 prosent. De store arbeidsmar-
kedene i Stavanger, Sandnes og Sola er viktigst for disse kommunene, slik at reisetidsreduksjonen sør-
østover betyr lite.  

Som vi ser av Tabell 6.2, får Lund størst økning i tilknytningen til omliggende arbeidsmarkeder, med en 
økning på hele 20-21 prosent med korridor R1. Det betyr at de generaliserte reisekostnadene til omlig-
gende områder, vektet relativt med størrelsen på arbeidsmarkedene, går ned med over 20 prosent i 
gjennomsnitt for Lund. Reisetidene går ned med over en halvtime til Stavanger og rundt et kvarter til 
Kristiansand. Betydningen av reduserte reisetider blir forholdsvis store for Lund, som er en liten kom-
mune med lite internt arbeidsmarked. Tilknytningen til andre arbeidsmarkeder er forholdsvis svak før 
tiltaket, slik at tettheten øker relativt mye fra et lavt utgangspunkt.  

Bjerkreim, Sokndal og Eigersund er de kommunene som etter Lund får størst økning i tilknytningen til 
omliggende arbeidsmarkeder i Rogaland. For Bjerkreim er korridor R1 mest gunstig, deretter R2 og R3, 
som også går gjennom kommunen, men lenger fra senteret Vikeså. Alle de tre korridorene krysser Ei-
gersund kommune, tettheten øker mer jo nærmere korridoren legges Egersund by. Altså er virkingen 
for Eigersund lavest med korridor R1 og høyest med R3 og R2. Sokndal får størst virkning av korridor R3 
med nesten 11 prosent økning i tetthet.  Her er det stor forskjell ned til korridor R2 og R1. 

Tabell 6.2  Endring i tetthet i prosent, kommuner i Rogaland 

 

Kilde: Vista Analyse 

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Hjelmeland 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Finnøy 1,0 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 %

Strand 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Forsand 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Stavanger 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Sola 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Sandnes 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Klepp 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,3 %

Gjesdal 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 %

Time 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Hå 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 %

Bjerkreim 3,7 % 3,8 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,3 %

Eigersund 1,8 % 1,9 % 3,0 % 3,1 % 2,9 % 2,9 %

Lund 20,3 % 20,7 % 17,3 % 17,7 % 15,5 % 15,9 %

Sokndal 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,5 % 10,7 % 10,7 %



Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal vest - Ålgård 
 

Vista Analyse  |  2018/11 48 
 

Med unntak av Lund kommune i Rogaland er det kommuner i Vest-Agder som får de største virkningene 
på tettheten i næringslivet, se Tabell 6.3. Som vi ser av kartfigurene over, er virkningen i enkelte delom-
råder av Flekkefjord tett opp mot eller av samme omfang som for Lund. Sentrum vest i Flekkefjord kom-
mune har stort internt arbeidsmarked, derfor blir tettheten mindre påvirket. Dette kommer fram i figu-
rene foran, men ikke i tabellen som viser den vektede gjennomsnittlige endringen av delområdene på 
kommunenivå. Virkningen for Flekkefjord og nabokommunene Farsund, Lyngdal og Kvinesdal er størst 
med korridor A2R1, som går nærmest kommunesenteret i Flekkefjord.  For øvrige kystnære kommuner 
i Vest-Agder er A2R1 og A1R1 omtrent likeverdige, men bedre enn alternativer basert på korridor R2 og 
R3. 

Vi ser at virkningen ellers er størst i Farsund og Lyngdal, mens den avtar i Lindesnes og Mandal og videre 

desto lenger man kommer fra planområdet øst for Lyngdal mot Kristiansand. Virkningen i Søgne er liten 

siden arbeidsmarkedet her er knyttet nært opp til Kristiansand. Lav endring i tettheten for Kristiansand 

har samme grunn som for Stavanger; det er et stort internt arbeidsmarked i Kristiansand og videre øst-

over som ikke påvirkes. For alle kommunene langs kysten av Vest-Agder gir den korridor R1 størst økning 

i tettheten på grunn av størst reisetidsreduksjoner vestover, mens virkningen er lavere for R2 og enda 

lavere for R3.  

Vi ser at innlandskommunene også blir vesentlig sterkere knyttet til omliggende kommuner. Dette gjel-

der særlig for Kvinesdal, Hægebostad, Åseral og Audnedal, som får redusert reisetidene vestover til 

Stavangerområdet med en tredel. Siden dette er små kommuner, har de store arbeidsmarkedene vest-

over i Rogaland større betydning, selv om de ligger langt unna. Sirdal kommer noe bedre ut med R2 og 

R3. Dette skyldes at koblingen av riksveg 42 på E39 ved Sagland, gir kortere reisetid til Hå, Klepp og Time 

sammenliknet med Årrestad. For innlandskommunene Songdalen og Vennesla lenger øst har vegpro-

sjektet mindre betydning på grunn av avstanden til arbeidsmarkedene rundt og vest for planområdet. 

Tabell 6.3  Endring i tetthet i prosent, kommuner i Vest-Agder 

 

Kilde: Vista Analyse 

Som vi ser av kartene i figurene over og i Tabell 6.4, er virkningene lenger østover i Aust-Agder relativt 

små i forhold til de øvrige to fylkene. Likevel er de såpass store at de vil gi et merkbart bidrag til agglo-

merasjonsvirkningen som anslås i neste avsnitt. Disse kommunene får samme reisetidsreduksjoner i 

minutter som østlige kommuner i Vest-Agder. Fra Arendal i øst til Sandnes i vest reduseres reisetiden 

med korridor A1R1 med ca. 40 minutter, til vel 3 timer.  

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Flekkefjord 5,5 % 6,7 % 4,7 % 5,8 % 4,3 % 5,4 %

Farsund 9,0 % 9,2 % 8,0 % 8,2 % 7,6 % 7,8 %

Lyngdal 7,9 % 8,1 % 7,1 % 7,3 % 6,7 % 6,9 %

Lindesnes 5,8 % 5,9 % 5,2 % 5,3 % 4,9 % 5,0 %

Mandal 3,7 % 3,8 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,2 %

Søgne 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 %

Kristiansand 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Sirdal 1,5 % 1,4 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,6 %

Kvinesdal 7,8 % 7,7 % 6,9 % 6,8 % 6,5 % 6,4 %

Hægebostad 7,7 % 7,0 % 6,7 % 6,1 % 6,3 % 5,7 %

Åseral 6,3 % 6,4 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % 5,2 %

Audnedal 6,5 % 6,6 % 5,7 % 5,9 % 5,5 % 5,6 %

Marnardal 4,6 % 4,7 % 4,1 % 4,2 % 3,9 % 4,0 %

Songdalen 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 %

Vennesla 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %
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Normalt blir virkningene gradvis mindre desto lenger bort fra planområdet en kommer. Likevel ser vi at 

vi får en anslått virkning som er større for Risør enn Arendal. Det kommer av at Arendal har et mye 

større tettsted og dermed større internt marked enn Risør, og derfor i mindre grad blir berørt av bedret 

tilknytning til andre områder. Tilsvarende virkninger ser vi for Gjerstad og Åmli. Evje og Hornnes stikker 

seg ut med spesielt høy virkning, sammenlignet med for eksempel Iveland. Reisetiden med kollektivt-

ransport er forutsatt uendret i transportmodellen, selv om reisetidene også med buss i realiteten vil 

endres. Når Evje og Hornnes har langt høyere bilandel enn Iveland, blir derfor også virkningen langt 

høyere. For disse kommunene lengst unna planområdet vil små variasjoner i forutsetningene få store 

relative utslag. I praksis har dette imidlertid lite eller ingen betydning, siden endringene tross alt er små 

og som vi skal se i neste avsnitt er verdien i kroner marginal i forhold til den samlede produktivtetsvirk-

ningen (se Tabell 6.7). 

Tabell 6.4  Endring i tetthet i prosent, kommuner i Aust-Agder 

 

Kilde: Vista Analyse 

6.1.2 Anslag på agglomerasjonsvirkninger 

Så langt har vi sett på endringen i tetthet. Som nevnt er den en indikator for økningen i agglomerasjons-

basert produktivitet i et område. Neste spørsmål er hvor mye vi kan forvente at produksjonen øker som 

følge av den økte tettheten når vi også tar hensyn til at områder har ulik størrelse og næringssammen-

setning. Dette uttrykkes i formel (1) i kapittel 5.1.  

Konsistent med forutsetningene i trafikantnytteberegningene beregner vi virkninger 40 år fram i tid. I 

nåverdiberegningen legger vi til grunn en kalkulasjonsrente på 4,0 prosent (jamfør SVV V712 og Finans-

departementets rundskriv R-109/2014). Fra 2030 legger vi til grunn at produktivitetsvirkningene vokser 

i takt med BNP. Veksten i BNP blir da en indikator på veksten i bruttoprodukt på kommunenivå. I 

Perspektivmeldingen 2017 anslås gjennomsnittlig årlig vekst i BNP per innbygger til 0,8 prosent i perio-

den 2016-2060. Korrigert for anslått befolkningsvekst i samme periode (hovedalternativet MMMM i 

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger) anslår vi vekst i BNP til om lag 1,5 prosent per år i 

denne perioden.  

Neddiskontert til 2030 gir dette en verdi for R1, R2 og R3 tilsvarende hhv. 4,0 mrd. 2017-kroner, 3,7 

mrd. 2017-kroner og 3,6 mrd. 2017-kroner kr, se Figur 6.5. 

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Bygland 1,5 % 1,5 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 %

Evje og Hornnes 4,6 % 4,7 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 3,9 %

Iveland 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,5 %

Birkenes 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Lillesand 1,0 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 %

Grimstad 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %

Arendal 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Froland 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 %

Åmli 2,1 % 2,2 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,8 %

Tvedestrand 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

Vegårshei 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,1 %

Risør 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,2 %

Gjerstad 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,2 %
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Figur 6.5  Agglomerasjonsvirkninger, neddiskontert, mrd. 2017-kr 

 

 

Kilde: Vista Analyse 

Den samlede produktivitetsvirkningen anslås til mellom 110 og 126 mill. 2017-kr årlig. Fordelt på fylker 

er virkningen størst for Vest-Agder, med nærmere 70 mill. 2017-kr årlig, se Figur 6.6. Fylkesfordelingen 

følger mønsteret i tetthetsberegningene som beskrevet over. Vi ser at produktivitetsvirkningene av agg-

lomerasjon er høyest med korridorR1 for Agder-fylkene. Forskjellene mellom korridorene er marginale 

i Rogaland, med R3 som den beste. Vi skal se nærmere på grunnlaget bak disse tallene i Tabell 6.5-Tabell 

6.7 under. 

Figur 6.6  Agglomerasjonsvirkninger etter fylke, mill. 2017-kr per år 

 

Kilde: Vista Analyse 
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Produktivitetsvirkningene avhenger altså av endringen i tetthet og størrelsen på bruttoproduktet i kom-
munen. Lund får den største produktivitetsvirkningen av kommunene i Rogaland, anslått til 11 mill. kr 
årlig med korridor R1, se i Tabell 6.5. Dette er til tross for at Lund er en liten kommune, men Lund er 
som vi så ovenfor den kommunen som blir sterkest tilknyttet arbeidsmarkedene rundt som følge av ny 
E39. Her kobles altså stor tetthetsøkning og liten økonomisk aktivitet. Motsatt vil den samlede produk-
tivitetsvirkningen være betydelig for enkelte store kommuner, selv om næringslivet bare i begrenset 
grad blir knyttet nærmere til næringslivet omkring. Et eksempel på dette er regionen Stavanger, Sand-
nes og Sola, som påvirkes relativt lite av vegprosjektet, men virkningen utgjør en stor del av totalen for 
Rogaland siden dette er store kommuner i økonomisk sammenheng.  

Tabell 6.5  Årlig produksjonsvekst som følge av agglomerasjon i Rogaland, mill. 2017-kr 

 

Kilde: Vista Analyse 

Farsund med korridor R1 anslås å få størst produktivitetsvirkninger av alle kommuner/korridorer, anslått 

til 12 mill. kr årlig, se Tabell 6.6. Deretter følger Kristiansand som har en stor økonomi og dermed får en 

stor virkning til tross for en relativt liten økning i tettheten. Lyngdal, som har en vesentlig mindre øko-

nomi, men også en større tetthetsøkning får en lignende produksjonsvekst. Virkningene ellers i Vest-

Agder følger i stor grad størrelsen på kommunene og avstanden til planområdet.  

39 40 39 40 40 41

Kommune

Brutto-

produkt A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Hjelmeland 2 159       0 0 0 0 0 0

Finnøy 1 458       1 1 1 1 0 1

Strand 4 375       1 1 1 1 1 1

Forsand 597          0 0 0 0 0 0

Stavanger 80 207     4 4 3 4 3 3

Sola 23 177     2 2 2 2 2 2

Sandnes 36 331     5 5 5 5 5 5

Klepp 8 493       1 1 1 1 1 1

Gjesdal 3 897       1 1 1 1 1 1

Time 7 946       1 1 1 1 1 1

Hå 8 926       3 3 3 3 3 3

Bjerkreim 1 147       2 2 1 1 1 1

Eigersund 6 943       5 5 8 8 7 8

Lund 1 532       12 12 10 10 9 9

Sokndal 1 208       2 2 2 2 5 5

Andre 1 1 1 1 1 1
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Tabell 6.6  Årlig produksjonsvekst som følge av agglomerasjon i Vest-Agder, mill. 2017-kr 

 

Kilde: Vista Analyse 

Virkningene i Aust-Agder er generelt små, og følger den økonomiske størrelsen på kommunene, se Ta-

bell 6.7. Arendal er den største kommunen i økonomisk forstand, og her finner vi størst virkning, mens 

produktivitetsvirkningene ellers er relativt små. 

Tabell 6.7  Årlig produksjonsvekst som følge av agglomerasjon i Aust-Agder, mill. 2017-kr  

 

Kilde: Vista Analyse 

6.2 Arbeidsmarkedsvirkninger 

Virkningene på økt skatteinngang i arbeidsmarkedet viser seg å ha mindre betydning enn agglomera-

sjonsvirkningene. Dette er i tråd med tidligere undersøkelser (Vista Analyse, 2016a, c). Arbeidsmarkeds-

virkningene summeres til drøye 500 mill. kr i alle korridorene, se Figur 6.7.   

Figur 6.7  Arbeidsmarkedsvirkninger, neddiskontert, mrd. 2017-kr 

 

67 69 60 62 57 59

Kommune

Brutto-

produkt A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Flekkefjord 4 000       7 9 6 8 6 7

Farsund 3 911       12 12 10 11 10 10

Lyngdal 3 956       10 11 9 9 9 9

Lindesnes 1 843       4 4 3 3 3 3

Mandal 5 950       7 7 6 7 6 6

Søgne 3 268       2 2 2 2 2 2

Kristiansand 47 795     11 11 10 10 9 9

Sirdal 1 033       1 0 1 1 1 1

Kvinesdal 2 222       6 6 5 5 5 5

Hægebostad 750          2 2 2 2 2 1

Åseral 559          1 1 1 1 1 1

Audnedal 654          1 1 1 1 1 1

Marnardal 675          1 1 1 1 1 1

Songdalen 2 674       1 1 1 1 1 1

Vennesla 4 286       2 2 1 1 1 1

16 16 14 14 13 14

Kommune

Brutto-

produkt A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Bygland 436          0 0 0 0 0 0

Evje og Hornnes 1 379       2 2 2 2 2 2

Iveland 400          0 0 0 0 0 0

Birkenes 1 418       1 1 1 1 1 1

Lillesand 3 713       1 1 1 1 1 1

Grimstad 7 429       3 3 2 2 2 2

Arendal 17 608     5 5 5 5 4 4

Froland 1 153       0 0 0 0 0 0

Åmli 658          0 1 0 0 0 0

Tvedestrand 1 918       1 1 1 1 1 1

Vegårshei 489          0 0 0 0 0 0

Risør 2 159       1 1 1 1 1 1

Gjerstad 755          0 0 0 0 0 0
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Kilde: Vista Analyse 

 

Reisetidsbesparelsene antas å øke arbeidstilbudet tilsvarende rundt 80 årsverk samlet. For Agder-fyl-

kene er det størst økning med korridor R1, mens Rogaland får størst økning med korridor R3, se Figur 

6.8. 

Figur 6.8  Økt arbeidstilbud som følge av kortere reisetid etter fylke, årsverk per år 

 

Kilde: Vista Analyse 

Tabell 6.8 gjengir virkningene på kommunenivå. Beregningene tilsier for eksempel at arbeidstilbudet for 
bosatte i Eigersund øker med et timetall tilsvarende 8 årsverk med korridor R3. Fordi vi forutsetter at 
halvparten av den sparte reisetiden tas ut i fritid, og den andre halvparten i økt arbeidstid (jamfør formel 
(9) i avsnitt 5.2.1 (der ELA =0,5), betyr dette at reisetiden for pendlere fra Eigersund samlet reduseres 
tilsvarende 16 årsverk.  

Vi ser også betydelige virkninger for kommunene langt øst, som i Arendal. Grunnen er at det er en del 

som pendler til Stavanger, Sandnes og Sola, og at de sparer nesten 50 min reisetid hver veg. Rundt 220 
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personer med bostedsadresse i Grimstad og Arendal er sysselsatt i Stavanger og Sandnes. Anslaget på 

5-6 årsverk er basert på at disse pendler hver dag. Med ukependling blir anslaget en femdel, dvs. ca. 1 

årsverk for disse lange reisene. Dette har såpass lite å si for det samlede anslaget på netto ringvirkninger 

at vi ikke har korrigert tallene.  

Tabell 6.8  Økt arbeidstilbud som følge av kortere reisetid etter kommune, årsverk per år 

 

Kilde: Vista Analyse 

6.3 Ufullkommen konkurranse 

For å undersøke mulighetene for ufullkommen konkurranse har vi sett nærmere på lokale forskjeller i 

lønnsnivå, driftsresultat og kapitalavkastning, basert på bedriftsinformasjon fra PROFFs database. Vi 

drøfter her resultatene basert på konkurranseindeksene for lønnsnivå, se beskrivelse i avsnitt 5.3.2, før 

vi drøfter ufullkommen konkurranse verbalt med utgangspunkt i drøftinger av næringsfordelte syssel-

settingstall fra SSB. For nærmere beskrivelse av beregningene og resultatene, se Vedlegg C. 

6.3.1 Konkurranseindeks 

Konkurranseindeksen for lønnsnivå måler vektet gjennomsnittslønn i hver sektor og for hvert postnum-

mer sammenlignet med hele regionen, i dette tilfellet 14 kommuner i tilknytning til ny E39. Vi ser på 

fem sektorer: Industri, bygg og anlegg, varehandel, reiseliv, og tjenesteyting. Vi undersøker deretter om 

lønnsnivået i en sektor er lavt for et postnummer i forhold til lønnsnivået ellers i regionen, der hypotesen 

er at dette kan indikere ufullkommen konkurranse.  

Oppsummert kan vi ikke konkludere med at vi finner tendenser til ufullkommen konkurranse i arbeids-
markedene i utredningsområdet. Av dette grunnlaget kan vi derfor heller ikke anslå eventuelle netto 
ringvirkninger knyttet til redusert effektivitetstap som følge av vegtiltaket. 

Vurderingene som er gjort for lønnsnivå, driftsresultat og kapitalavkastning omtales i Vedlegg C. Når vi 

sammenligner driftsresultat og kapitalavkastning i ulike sektorer finner vi heller ikke noen systematisk 

Kommune A1R1 A2R1 A1R2 A2R2 A1R3 A2R3

Stavanger 6 6 6 6 6 6

Sandnes 4 4 4 4 4 4

Time 1 1 1 1 1 1

Hå 1 1 1 1 1 1

Lund 4 4 3 4 3 3

Eigersund 5 5 8 8 8 8

Andre, Rogaland 7 7 6 6 8 8

Flekkefjord 5 6 4 5 4 5

Farsund 5 5 5 5 5 5

Lyngdal 3 3 3 3 3 3

Lindesnes 1 1 1 1 1 1

Mandal 4 4 4 4 4 4

Søgne 2 2 2 2 2 2

Kristiansand 8 9 8 8 8 8

Kvinesdal 3 3 3 3 3 3

Andre, Vest-Agder 8 9 8 9 8 9

Grimstad 2 2 2 2 2 2

Arendal 6 6 5 6 5 5

Andre, Aust-Agder 6 6 6 6 6 6
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variasjon mellom kommunene. Det kan være flere grunner til at dette. For det første kan det være store 

forskjeller mellom virksomhetene selv innenfor sektorene vi har definert (se inndeling i Vedlegg C basert 

på SSBs NACE-koder). Innenfor industri kan det for eksempel være høyteknologisk arbeidskraft i ett om-

råde, og mer tradisjonell industri i et annet med stor grad av ufaglært arbeidskraft. Desto mindre ho-

mogene virksomheter i hver sektor, desto vanskeligere blir de å sammenligne, og desto mindre relevant 

blir indeksene som mål på konkurranse i markedet.   

6.3.2 Næringsfordelt sysselsetting 

Som alternativ til metoden som er utprøvd ovenfor, vil vi i stedet drøfte virkningene innenfor de tre 

fylkene kvalitativt med utgangspunkt i fordelingen av sysselsetting i prosjektenes omland, på samme 

måten som i Vista Analyse (2016c). 

Av alle kommunene som prosjektet E39 Lyngdal vest - Ålgård går gjennom er det bare noen som kan 

tenkes å få nevneverdige konkurransevirkninger av det. De store sentrale kommunene samt de kom-

munene som ligger så langt øst at de allerede har tilgang til marked av størrelse vil ikke få konkurranse-

virkninger av bedre tilknytning vestover.   

Figur 6.9 belyser hvordan sysselsettingen fordeler seg på næringer i Kvinesdal, Sirdal, Lund, Bjerkreim 

og Time. Helse og sosial er en stor næring i alle kommunene, og annen offentlig tjenesteyting er også 

viktige næringer. Offentlige næringer er per definisjon ikke i monopolistisk konkurranse.  

I varehandel, som er betydelig i Kvinesdal og Time, kan det forekomme ufullkommen konkurranse, kan-

skje særlig i lokale butikker som ligger langt fra nærmeste konkurrent. I industri, som har et internasjo-

nalt eller nasjonalt nedslagsfelt, er det trolig lite ufullkommen konkurranse, og enda mindre endring i 

ufullkommen konkurranse som følge av vegprosjektet. Det kan i prinsippet være kjøpermakt i store be-

drifter langt fra andre store steder, slik at arbeidskraften betales for lavt. Vi ser av figuren at industri er 

særlig stor i Lund kommune, bedriften Nordan er en viktig bidragsyter til dette. Vi kjenner ikke de nær-

mere omstendighetene rundt arbeidskraften her, men for kompetent og/eller godt organisert arbeids-

kraft vil vanligvis kjøpermakt-argumentet svekkes.  

I bygg- og anleggsvirksomhet kan det også forekomme ufullkommen konkurranse.  Næringene er preget 

av lokale svingninger i etterspørsel, videre er det mange mindre bedrifter hvor arbeidskraften ikke er 

godt organisert.  Av de fem kommunene er andelen sysselsatte innenfor bygg- og anleggsvirksomhet 

størst i Sirdal og Bjerkreim.  Særlig for Bjerkreim vil reisetidsreduksjonene som oppnås med ny E39 

kunne bidra til å redusere innslaget av eventuell ufullkommen konkurranse i denne sektoren. 
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Figur 6.9  Fordeling av sysselsetting i utvalgte kommuner langs E39 Lyngdal vest - Ålgård 

 

Kilde: Vista Analyse 
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7 Følsomhetsanalyser 
Det er relativt stor usikkerhet rundt både metode og parametere i beregningene, se også drøftinger i 

Vista Analyse (2016b). Vi gjennomfører derfor følsomhetsberegninger for de forutsetningene vi anser 

som mest usikre. 

Agglomerasjonsvirkninger:  

 Anslag på tetthetselastisiteten 

 Anslag på avstandsfølsomheten 

Arbeidsmarkedsvirkninger: 

 Verdsetting av arbeidskraften 

 Ekstensiv og intensiv margin 

 Normalarbeidsdag 

Avsnittene under forklarer disse punktene nærmere og illustrerer usikkerheten basert på et intervall vi 

anser som realistisk for de enkelte faktorene. 

7.1 Agglomerasjonsvirkninger 

7.1.1 Tetthetselastisitetene 

Vi anser at sammenhengen mellom bedret infrastruktur og produktivitet, altså selve agglomerasjons-

virkningen, er den mest usikre variabelen i beregningene. I beregningene har vi brukt elastisiteter mel-

lom 0,02 og 0,08, se Tabell 5.6. I en situasjon der størrelsen på agglomerasjonsvirkningen er usikker er 

det viktig å synliggjøre denne gjennom et konfidensintervall. I senarioet med lave elastisiteter har vi 

valgt en elastisitet på 0,0 i alle sektorer. Dette gir null i agglomerasjonsvirkninger, noe vi mener er et 

mulig nedre resultat. Som vist i avsnitt 5.1.2 er det flere studier i Norge som finner dette for aktuelle 

prosjekter, og i internasjonale studier finner en iblant negative virkninger. Vi legger null agglomerasjons-

virkning til grunn som et nedre alternativ for alle næringene.  

Scenarioet med høye elastisiteter begrunnes på følgende måte: Det er finnes ingen egne anslag for 

agglomerasjonsvirkninger for offentlig sektor, som per definisjon er styrt etter andre mål enn økonomisk 

overskudd. En offentlig sektor som forsvar kan for eksempel ikke styre etter økonomisk overskudd, og 

det er liten a priori grunn til å vente økt produktivitet i forsvaret som følge av geografisk/tidsmessig 

nærhet til omkringliggende næringsliv. Det er derfor rimelig at produktivitetsvirkningen av økt tetthet 

er lavere i offentlig sektor enn for privat tjenesteyting. Vi valgte en elastisitet på 0,02 prosent som ho-

vedanslag, på linje med industri og primærnæringene. Dette hovedanslaget er imidlertid meget usikkert, 

og det er store deler av offentlig tjenesteproduksjon som har en produksjonsteknologi som minner om 

privat tjenesteyting. Helse og omsorg, utdanning og sentral administrasjon kan være eksempler. I disse 

delene av offentlig sektor kan det argumenteres for at tjenesteproduksjonen har nytte av tidsmessig 

nærhet til omkringliggende næringsliv. I senarioet med høye elastisiteter velger vi en elastisitet på 0,05 

for offentlig tjenesteyting, som innebærer at vi legger større vekt på dette, men samtidig tar noe hensyn 
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til offentlig sektors karakter av ikke å styre etter økonomisk overskudd. En elastisitet på 0,05 ligger mel-

lom anslaget for industrien og tjenesteytende sektorer, se Tabell 5.6. Anslagene for privat sektor anser 

vi å være bedre begrunnet, og vi holder disse uendret.  

Endringen fra 0,02 til 0,05 i scenarioet med høye elastisiteter kan synes liten, men offentlig sektor er en 

stor arbeidsgiver i svært mange kommuner i analyseområdet. Som vi ser av Tabell 7.1, øker agglomera-

sjonsvirkningen med om lag 50 prosent om en legger til grunn at agglomerasjonsvirkningen i offentlig 

sektor ligger nærmere privat tjenesteyting.  

7.1.2 Avstandsfølsomheten 

Empiriske studier finner at tettheten avtar mer enn proporsjonalt med avstanden, noe vi har lagt inn i 

hovedberegningene, se Tabell 5.4. I enkelte deler av litteraturen er det vanlig å bruke 1,0 som anslag, jf. 

Graham (2007) og Melo (2009). Vi har testet resultatene for denne parameterverdien. Den øker agglo-

merasjonsvirkningen med i overkant av 50 prosent. En lavere verdi gir en relativt høyere vekt på de 

lengre reiserelasjonene i tetthetsmålet sammenlignet med de korte reisene. Det vil si at produktivitets-

virkninger for lange reiser får høyere vekt, noe som øker anslaget på den samlede agglomerasjonsvirk-

ningen.  

7.1.3 Reisekostnad interne reiser 

Tetthetsmålet tar hensyn til at reisekostnadene ikke bare påvirkes av reisene mellom de geografiske 

sonene i beregningsmodellen, men at reisene internt i sonen også har betydning for de gjennomsnittlige 

reisekostnadene. Disse reisene, for eksempel internt i Sandnes, er vanligvis uendret. Mens reisekostna-

dene mellom sonene gis fra transportmodellen, må vi velge et anslag på reisekostnadene internt i so-

nene. I hovedberegningen har vi valgt en gjennomsnittlig intern reisekostnad per km tilsvarende gjen-

nomsnittet mellom grunnkretser i et utvalg av kommunene. Denne interne reisekostnaden vil kunne 

være forskjellig i ulike byer og tettsteder avhengig av lokale forhold, kø og infrastruktur. Vi har derfor 

gjort en sensitivitetsanalyse med 20 prosent høyere og 20 prosent lavere reisekostnad per km.  

Med en høyere intern reisekostnad vil det interne arbeidsmarkedet ha mindre betydning for tettheten 

for den enkelte kommunen, sammenlignet med arbeidsmarkedene rundt. Dermed vil reduserte reiseti-

der til andre kommuner ha større betydning for tettheten, og endringen i tetthet øker. Tilsvarende blir 

tetthetsendringen mindre ved ny E39 når det er raskere å komme rundt internt i kommunen og eget 

arbeidsmarked har større betydning. En økning i interne reisekostnader på 20 prosent gir en økning i 

anslåtte agglomerasjonsvirkninger på 8 prosent, og en reduksjon på 20 prosent reduserer virkningene 

med 10 prosent. 

7.1.4 Oppsummerte resultater agglomerasjon 

Resultatene fra følsomhetsanalysen oppsummeres i Tabell 7.1. Med elastisiteter på 0,0 blir naturlig nok 

agglomerasjonsvirkningene null, og dette kan som sagt ikke utelukkes. De andre følsomhetsbereg-

ningene gir noe mindre utslag, men både høye elastisiteter og lave avstandsfølsomhet øker agglomera-

sjonsvirkningen med ca. 2 milliarder kroner. Relativt til basisestimatet beregnes en økning på om lag 50 

prosent i de to følsomhetsanalysene. Både 100 prosent lavere virkning, og 100 prosent høyere virkning 

(høyere elastisiteter, lavere avstandsfølsomhet) er med andre ord mulige utfall.    
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Tabell 7.1  Følsomhetsanalyser av agglomerasjonsvirkningene. Nåverdi, mrd. 2017-kroner 

 A1R1  A2R1  A1R2  A2R2  A1R3  A2R3  

Hovedalternativene, 
nåverdi 

3,9 4,0 3,6 3,7 3,5 3,6 

Følsomhetsanalyser, 
nåverdi: 

 
   

  

Lave elastisiteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Høye elastisiteter 5,8 5,9 5,3 5,5 5,2 5,3 

Avstandsfølsomheten 
α=1,0 

5,9 6,1 5,5 5,7 5,3 5,5 

Lave interne reisekost-
nader  

3,5 3,6 3,2 3,3 3,2 3,3 

Høye interne reisekost-
nader 

4,2 4,3 3,9 4,0 3,8 3,9 

 Kilde: Vista Analyse 

7.2 Arbeidsmarkedsvirkninger 

Innen arbeidsmarkedsvirkninger gjør vi følsomhetsanalyser knyttet til arbeidskraftens verdi, forholdet 

mellom intensiv og ekstensiv margin, og normalarbeidsdagens lengde.  

7.2.1 Verdsetting av arbeidskraft 

Vår hovedberegning benytter medianlønn som grunnlag for å regne verdien av skatteinngang fra høyere 

sysselsetting. I den første følsomhetsanalysen følger vi DfT-metoden for verdsetting av arbeidskraft, der 

lønna som brukes er 69 prosent av gjennomsnittslønn. Hensikten er å ta hensyn til at marginale arbei-

dere kan være mindre produktive enn allerede ansatte. Dette er ingen sikker tendens og spesielt er det 

ikke sikkert hvor mye produktiviteten er lavere på marginen. Det er dermed ikke noe vi legger vekt på i 

hovedberegningen.  

Ikke uventet fører en antagelse om lavere lønn på marginen til at den beregnede nyttevirkningen (skat-

tevirkningen) går ned. Den går ikke ned til 69 prosent av opprinnelig beregning, som man kanskje skulle 

tro, men til rundt 85 prosent av opprinnelig beregning. Det skyldes at lønnsfordelingen er skjev og me-

dianen ligger under gjennomsnittet. Det er dette som gjør følsomhetsanalysen interessant. Hadde vi 

beregnet på grunnlag av 69 prosent av medianlønn, ville virkningen trivielt blitt 69 prosent av opprin-

nelig beregning.   

7.2.2 Ekstensiv og intensiv margin 

I hovedanalysen antar vi at 60 prosent veksten i arbeidstilbudet kommer fra allerede sysselsatte (den 

intensive marginen) og 40 prosent kommer fra personer som ikke allerede er sysselsatt (den ekstensive 

marginen). I den andre følsomhetsanalysen antar vi at personer som ikke allerede er sysselsatt står for 

hele økningen i arbeidstilbud (den ekstensive marginen). For nye arbeidstakere vil en effektiv skattesats 

være lavere (30 prosent) enn for allerede ansatte (42,9 prosent). Vi antar derfor i dette tilfellet en skat-

tesats på 30 prosent.  
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Den lavere skattesatsen trekker resultatet ned. Dersom all økning i arbeidstilbud skyldes personer som 

ikke allerede er sysselsatt, blir resultatet gjennomgående rundt 20 prosent lavere. Merk at vi i tråd med 

hovedforutsetningene legger til grunn at de ikke allerede sysselsatte hentes fra hjemmearbeidende, 

ikke ufrivillig arbeidsløse.  

Hvis vi hadde sett på en forutsetning om at all sysselsetting hentes fra den intensive marginen, slik at 

kun eksisterende arbeidstakere bruker noe av sin kortere reisetid til å jobbe lenger, ville virkningen blitt 

noe større enn i hovedberegningen (om lag 13 prosent høyere). 

7.2.3 Normalarbeidsdag og lavere skattesats 

I hovedberegningen la vi til grunn en arbeidsdag på 7,5 timer. Statistisk sentralbyrå har beregnet at det 

ble utført 0,83 årsverk per sysselsatt (i 2013), hvilket gir en gjennomsnittlig arbeidsdag på 6,2 timer. Vi 

undersøker resultatene under forutsetning av at arbeidsdagen er 6,2 timer. En gitt tidsbesparelse utgjør 

da en større andel av arbeidsdagen, derfor blir den estimerte absolutte økningen i arbeidstilbudet større 

med denne antakelsen. Dette bidrar isolert sett til høyere skatteinngang. Da det er grunn til å tro at 

andelen pendlere som jobber heltid eller i det minste full dag er relativt høy, vil disse resultatene, som 

er basert på gjennomsnittsarbeidstid, sannsynligvis overdrive arbeidstilbudsvirkningene. Skattesatsen 

vil for mange være lavere, derfor har vi antatt 30 prosent jevnt over. Dette bidrar isolert sett til lavere 

skatteinngang.  

Det er altså samlet sett to effekter på skatteinngangen og beregnet virkning i denne følsomhetsanalysen: 

Økt arbeidstilbud øker skatteinngangen, og lavere skattesats reduserer den. Empirisk er den siste effek-

ten sterkest og utfallet blir en reduksjon i beregnet effekt på 3,5 prosent. 

7.2.4 Oppsummerte resultater arbeidsmarked 

De tre sensitivitetsanalysene for arbeidsmarkedsvirkninger peker på faktorer som kan trekke resulta-

tene nedover eller oppover, jf. Tabell 7.2. Ingen endrer resultatene radikalt, noe som er interessant i lys 

av at resultatene i utgangspunktet er ganske små. Det ser med andre ord ut til å være en robust konklu-

sjon at de er små. Andre prosjekter og andre studier kan vise til en hel del større arbeidsmarkedsvirk-

ninger, se Vista Analyse (2016b).  

Tabell 7.2  Følsomhetsanalyser, neddiskonterte arbeidsmarkedsvirkninger, mrd. 2017-kr 

 A1R1  A2R1  A1R2  A2R2  A1R3   A2R3   

Hovedalternativene 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Verdi arbeidskraft 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ekstensiv margin 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Normalarbeidsdag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Kilde: Vista Analyse 

7.3 Oppsummering 

Selv om følsomhetsanalysene utfyller bildet, er det hovedanalysen som etter vår vurdering gir det mest 

representative (forventningsrette) anslaget. I det store bildet er det tetthetselastisiteten som har mest 
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å si for anslaget. Norske og utenlandske studier finner ingen agglomerasjonsvirkning av en del trans-

portprosjekter, og vi kan på ingen måte utelukke at enkelte av de seks prosjektene under vurdering, gir 

null agglomerasjonsvirkning. Det er mindre sannsynlig, men heller ikke helt utelukket at alle prosjektene 

gir null agglomerasjonsvirkning.  

Agglomerasjonsvirkningen er videre kritisk avhengig av hva man antar om offentlig sektor, siden offent-

lig sektor er en stor kilde til sysselsetting i kommunene i analyseområdet. Oppnår offentlig sektor og 

offentlig tjenesteproduksjon høyere produktivitet som følge av geografisk og tidsmessig nærhet til om-

kringliggende næringsliv? Det er, så vidt vi vet, ingen forskning på dette området og dermed stor usik-

kerhet. Vi vurderer å ha brukt et moderat anslag i hovedberegningen, men det er et anslag vi mener er 

riktigst. Dersom man bruker et høyere anslag, men fortsatt lavere enn privat forretningsmessig tjenes-

teyting, blir den anslåtte agglomerasjonsvirkningen nesten 50 prosent høyere. 
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II Lokale og regionale virkninger 
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8 Definisjon og metode 
I dette kapitlet oppsummeres analysen av lokale og regionale virkninger av ny E39 Lyngdal vest - Ålgård.  

Med lokale virkninger menes virkninger på kommunenivå eller deler av en kommune. Regionale virk-

ninger er virkninger for en administrativ eller funksjonell region. Vi legger vekt på å de virkningene vi 

vurderer er av størst betydning for korridorvalg.  I Vista Analyse (2017b) gis en mer utfyllende gjennom-

gang av grunnlaget for analysen. 

Analysen gjennomføres med utgangspunkt i metodebeskrivelsen for analyse av lokale og regionale virk-

ninger i Statens vegvesens Håndbok V712 konsekvensanalyser.  Med lokale og regionale virkninger me-

ner vi både økonomisk utvikling i form av sysselsetting, tilgang til arbeidskraft, markedstilgang, foretak-

setablering og -nedlegging og bosettingsstruktur og en generell velferdsendring for områdets innbyg-

gere, for eksempel i form av et endret vare-, tjeneste- og aktivitetstilbud. Som en følge av slike endringer 

kan vi få sekundære arealbruksvirkninger. Vi legger et bredt perspektiv til grunn for hvilke virkninger og 

vurderinger som er aktuelle, men vil samtidig fokusere på de problemstillingene som er mest aktuelle i 

hvert delområde som utredes.   

Figur 8.1  Analysens temaområder.  

 

Kilde: Vista Analyse 

Analyse av lokale og regionale virkninger er gjennomført med sikte på å synliggjøre hvordan tilgjenge-

lighetsendringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter eller begrens-

ninger for befolkning og næringsliv lokalt og regionalt. Slike endringer kan være positive eller negative 

for den enkelte kommune. Det kan også resultere i endring i det regionale hierarkiet i den forstand at 

et tiltak kan være positivt for en kommune, mens det kan være mindre positivt eller negativt for en 

annen kommune slik at det interne styrkeforholdet mellom kommunen endres enten gjennom ny akti-

vitet, frafall av aktivitet eller omfordelingseffekter. 

Analyseområdet for lokale og regionale virkninger omfatter de kommunene som anses å bli mest påvir-

ket av tiltaket. Analyseområdet omfatter de tre administrative regionene Jæren (Sandnes, Klepp, Time, 
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Hå og Sandnes kommuner), Dalane (Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund kommuner) og Lister (Flek-

kefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal kommuner5).  Relasjonene til Stavanger og Sola har stor 

betydning for mange av kommunene i analyseområdet, og Stavanger og Sola påvirkes også i noen grad 

av tiltaket.  I gjennomgangen av regionale utviklingstrekk inkluderes derfor også omtale av Stavanger og 

Sola i enkelte sammenhenger. 

Figur 8.2: LOREG. Vista Analyses metodikk for analyser av lokale og regionale virkninger av infra-
strukturtiltak 

 

Arbeidet er lagt opp etter en metodisk struktur som vi kaller LOREG og er vist i Figur 8.2.  Vi starter med 

en beskrivelse av dagens situasjon som omfatter innhenting og bearbeiding av statistikk og informa-

sjonsinnhenting med gjennomføring av workshops i 13 kommuner og tre regioner (Jæren, Dalane, Lis-

ter), møter med fylkeskommune og fylkesmann i to fylker.   

Dette gir oss et grunnlag for å oppsummere styrker og svakheter i hver enkelt kommune for de fire 

temaområdene. Deretter relaterer vi disse styrkene og svakhetene til teori og empiri fra andre områder, 

forskning og nasjonale strategier, og drøfter de fremtidige muligheter og trusler som hver kommune 

kan stå overfor fram mot 2030. Sammenstillingen i en SWOT-analyse (styrker, svakheter, muligheter og 

trusler) vil på den måten gi en oversikt over status og samtidig trekke opp hva som kan skje fremover 

mot 2030.   

I analysen mot åpningsåret/referansetidspunktet 2030 bruker vi strukturen i PESTEL. Denne modellen 

brukes til å strukturere drøftingen etter et utvalg indikatorer - Politiske, Økonomiske (Economical), So-

siale, Teknologiske, Miljømessige (Environmental) og Juridiske -  som utgjør eksterne forhold som kan 

påvirke utviklingen.   

I vurderinger av konsekvenser av tiltaket, omtaler vi forventet utvikling med og uten tiltak i perioden 

etter 2030.  Framskrivninger er beheftet med usikkerhet, både fram til åpningsåret og enda mer i perio-

den deretter.  På sentrale områder forsøker vi å beskrive noe av denne usikkerheten, og hvilken betyd-

ning ulike utfall kan ha for lokale og regionale virkninger. 

Analysen er gjennomført i følgende trinn:  

 Informasjonsinnhenting og innhenting av primærdata. 

 Drøfting av trender fram mot dagens situasjon, basert på statistikk og dokumentanalyser.  

 Vurdering av referansesituasjon fram mot 2030 uten tiltak.  

 Vurdering av konsekvenser av tiltaket etter ferdigstilling i 2030. 

 

Nedenfor gjengis sentrale tema innenfor hvert av de fire temaområdene i analysen: 

                                                           
5 Hægebostad er en del av Lister, men omtales analyseres ikke nærmere siden tiltaket ikke kan forventes å gi lokale virkninger 

av betydning for denne kommunen. 
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 Bosetting og boligmarked regionalt og lokalt kan øke i utstrekning når reisetiden til sentrale ar-

beidsmarkeder reduseres som følge av vegutbygging. Nye boligområder kan utvikles i områder 

som blir mer tilgjengelige, mens andre områder kan bli mindre attraktive. Dette kan påvirke tilbu-

det av varer og tjenester lokalt. Reduksjon i reisetider kan også påvirke fritidstilbudet dersom 

rekreasjonsområder blir lettere eller vanskeligere tilgjengelig, noe som påvirker steders bostedsat-

traktivitet.  

 Næringsliv og arbeidsmarked påvirkes fordi kortere reisetid gir reduserte transportkostnader for 

bedriftene og økte muligheter til pendling for arbeidstakere. Arbeidsmarkeder kan bli attraktive i 

et større befolkningsmessig nedslagsfelt langs ny korridor. Reduserte transportkostnader gir bedre 

vilkår for lokale bedrifter som kan øke produksjonen og bidra til flere arbeidsplasser lokalt, men 

kan også gi økt konkurranse slik at bedrifter nedlegges. Virkningene kan altså være både positive 

og negative for ulike lokalsamfunn.  

 Senterstruktur. Lokalisering av handel, private og offentlige tjenester og kulturtilbud påvirkes av 

transportsystemet.  Kortere reisetider gjør store sentra mer attraktive og trekker aktivitet ut fra 

mindre sentra.    

 Arealbruk og miljø. Ulike korridorer påvirker arealkostnader og eksisterende og planlagt arealbruk i 

kommunene og regionen som helhet. Dette kan ha betydning for næringslivets utviklingspotensial. 

I mange tilfeller kan et tiltak legge til rette for langsiktige endringer i arealbruk og miljøvirkninger. 

Byspredning kan gi press på jordbruksarealer, skogsarealer, friluftsområder, natur- og kulturmil-

jøer osv.  Langsiktige konsekvenser for miljø utover de konsekvensene som er vurdert under pris-

satte og ikke-prissatte konsekvenser, søkes vurdert her.  
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9 Regionale utviklingstrekk 
I dette kapitlet beskriver vi dagens situasjon og drøfter sannsynlige utviklingstrekk i regionen fram mot 

2030 og etter at den nye vegen er ferdigstilt (referansealternativet).   

9.1 Bosetting og boligmarked 

Bosettingen i Sør-vest Norge er konsentrert rundt Stavanger og Kristiansand. Mellom de to byene ligger 

mindre folkerike kommuner med tyngden av befolkningen i mindre byer og tettsteder langs kysten.  

I Analyseområdet har Sandnes flest innbyggere i analyseområdet med ca. 75 000 innbyggere. Jærregio-

nens øvrige kommuner, Gjesdal (med Ålgård kommunesenter), Time (med Bryne kommunesenter), 

Klepp (med Kleppe kommunesenter) og Hå (med Varhaug kommunesenter) er også relativt folkerike 

med mellom 12 000 og 20 000 innbyggere. Sandnes, Bryne og Kleppe er byer med tett og urban struk-

tur.  

I Dalaneregionen er Eigersund (med Egersund kommunesenter) den mest folkerike kommunen med 

nesten 15 000 innbyggere, mens Bjerkreim (med Vikeså kommunesenter), Lund (med Moi kommune-

senter) og Sokndal (med Hauge kommunesenter) har rundt 3000 innbyggere.  

I Listerregionen er kommunene Farsund, Flekkefjord og Lyngdal nokså jevnstore, med ca. 9000 innbyg-

gere hver, mens Kvinesdal er den minst folkerike med i underkant av 6000 innbyggere. 

Figur 9.1  Årlig endring i folketall 2008-2016 (til venstre) og 2016-2017 (til høyre). Prosent. 

 

Kilde: Vista Analyse/Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

I perioden 2010 – 2017 har det vært betydelig høyere befolkningsvekst i og rundt Stavanger enn i regio-

nen for øvrig. Veksten er særlig sterk i Stavangers randsone.  De fem kommunene på Jæren (Gjesdal, 

Klepp, Time, Sandnes og Hå) har i perioden hatt en gjennomsnittlig vekst i befolkningen på 2 prosent 

2008-2015 
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per år.  Veksten i dette området har dermed vært betydelig større enn landsgjennomsnittet (1,2 pro-

sent). Gjesdal har hatt størst vekst (2,2 prosent per år), mens Klepp ligger lavest med 1,7 prosent. Veks-

ten i folketallet i Jærkommunene er i løpet av denne 7-års perioden tilnærmet like stor som totalt antall 

bosatte i Dalane.  Befolkningsveksten i Dalane (0,7 prosent per år) og Lister (0,6 prosent per år) har i 

perioden ligget lavere enn landsgjennomsnittet og klart lavere enn Jæren og Stavanger. 

Etter nedgangen i oljesektoren er befolkningsveksten i Jærkommunene merkbart redusert de siste 

årene.  I 20176 var samlet befolkningsvekst for de fem kommunene 0,7 prosent.  Befolkningsveksten er 

også redusert i Dalane, mens Lister ser ut til å være lite påvirket av nedgangen i oljesektoren. 

Det er store regionale variasjoner i arbeidsstyrkens utdanningsnivå. Stavanger med nabokommunene 

Sola og Sandnes, har høyest utdanningsnivå i regionen. 10-15 prosent av de sysselsatte har minst fire 

års høyre utdanning. De indre deler av regionen preges av industriarbeidsplasser og en høyere andel 

sysselsatte med fagutdanning. Dette gir en regional komplementaritet med en større andel produk-

sjonsbedrifter i de perifere områdene, og kunnskapsbedrifter i Stavangerområdet. 

I lengst avstand fra Stavanger ligger kommunene med lavest andel kunnskapsarbeidsplasser. I industri-

kommunene Sokndal og Lund har kun tre prosent av de sysselsatte minst fire år høyere utdanning. Mot-

satt har de samme kommunene en svært høy andel sysselsatte med bestått fagprøve. I Sokndal har 19 

prosent bestått fagprøve og i Lund er andelen med fagprøve 17 prosent. Flyplasskommunen Sola peker 

seg ut. Her har en høy andel av de sysselsatte høyere utdanning. Samtidig er andelen med bestått fag-

prøve som høyeste utdanningsnivå 31 prosent. I kraftkommunen Sirdal har 23 prosent av de sysselsatte 

bestått fagprøve som høyeste utdanningsnivå.  

Det er store variasjoner i alderssammensetning i analyseområdet. Mens under 30 prosent av befolk-

ningen er over 50 år i Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Hå, Klepp og Time er andelen over 35 prosent 

i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Sokndal og Lund. Tendensen er en yngre befolkning i de sentrale 

kommunene; de unge flytter mot sentrum og bidrar til økt vekstkraft.  Befolkningsprognosene viser en 

økt andel eldre i alle kommuner fram mot 2030.  

Inntektsnivået i kommunene henger sammen med kompetansenivået. Stavangerområdet (Stavanger 

med nabokommuner) har høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt per person.  Det er også høyt inntekts-

nivå i kraft- og reiselivskommunen Sirdal. Eigersund og Bjerkreim kommuner har inntektsnivå på linje 

med landsgjennomsnittet, Farsund, Flekkefjord og Sokndal ligger noe lavere, mens inntektsnivået er 

lavest i Kvinesdal, Lund og Lyngdal (se Figur 9.2).  

                                                           
6 Befolkningsvekst fra 1.1.2017 til 1.1. 2018 
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Figur 9.2  Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over i kroner, 2016   

  

Kilde: Vista Analyse 

Vi har sett at befolkningsveksten har vært sterk i omlandskommunene til Stavanger. Stor interaksjon 

mellom disse kommunene innebærer at de inngår i ett felles arbeidsmarked. Mens det er høy grad av 

arbeidskraftutveksling i Stavanger/Sandnes/Sola og Time/Klepp/Hå, er det en høy grad av egendekning 

av arbeidskraft i øvrig deler av analyseområdet. Pendlingen til Stavangerområdet avtar raskt med 

økende reisetid.  Med reisetid over 45 minutter hver veg (kø ikke inkludert) er det få som velger å pendle. 

Figur 9.3  Pendlingsstrømmer mellom kommunene i analyseområdet, 2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB 
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De senere år har færre ønsket å bruke veldig langt tid til/ fra arbeid (over en time en veg), mens om-

fanget av pendling med reisetid på 30-60 minutter en veg har økt.  Utviklingen påvirkes av konjunkturer 

og tilgang på arbeid.  Med et godt arbeidsmarked er det enklere å få arbeid innen rimelig avstand fra 

bosted, mens i perioder med svakere arbeidsmarked er flere villige til å reise langt for å finne arbeid 

som svarer til sin kompetanse. 

Det er neppe grunn til å anta at viljen til å pendle langt vil øke i årene framover. Ønske om bosetting 

sentralt kombineres ofte med ønske om arbeid sentralt (mulighet for å gå eller sykle til jobb).  Økende 

spesialisering i arbeidsmarkedet og mer fleksible arbeidstidsbestemmelser er forhold som trekker i mot-

satt retning ved at gevinsten ved å reise langt øker eller at kostnadene dempes. 

9.2 Næringsliv og arbeidsmarked 

Hovedtrekkene rundt bosetting og befolkningsstruktur gjenspeiles også i næringsliv og arbeidsmarked. 

Arbeidsmarkedet i regionen er størst på Nord-Jæren (78 000 arbeidsplasser i Stavanger, 23 000 i Sola 

og 36 000 i Sandnes). De fleste kommunene i området har en høy sysselsettingsandel over, men enkelte 

kommuner i Dalane og Lister ligger under landsgjennomsnittet.  Krisen i oljenæringen gav en betydelig 

nedgang i sysselsettingen fra 2014 til 2016, særlig i kommunene på Nord-Jæren.  I den samme perioden 

har tallet på nyetableringer økt, noe som indikerer at sysselsettingsandelen etter hvert vil ta seg opp 

igjen. 

Figur 9.4  Antall sysselsatte etter arbeidsstedskommune, 2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Når vi deler næringslivet inn etter arealbrukskategorier etter Vista-modellen Osaker7, får vi et tydelig 

differensiert næringsmønster i analyseområdet. Bedrifter med effektiv arealbruk (mange arbeidsplasser 

                                                           
7 Se omtale i VA-rapport 2018-12 
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per kvadratmeter) som kompetansebedrifter er lokalisert i regionsenteret, mens de arealekstensive8 

bedriftene som etterspør faglært arbeidskraft, er lokalisert i periferien, se Figur 9.5. 

Figur 9.5  Sysselsetting etter arealbrukskategorier. Per kommune. 2015. Andel 

 

Det er høy grad av næringsmessig komplementaritet i regionen. Mens kunnskapsbedriftene er lokalisert 

på Nord-Jæren i Stavanger, Sandnes og Sola i store kunnskapsklynger, er den arealkrevende virksomhe-

ten viktig for de omkringliggende kommuner. Her er arealene rimeligere. E39 er, sammen med fv. 44, 

sentrale kommunikasjonsårer. En slik komplementaritet er positiv og viser hvordan det regionale sams-

pillet fungerer der hver kommunes komparative fortrinn har betydning.  

9.2.1 Stedegne ressurser gir en sammensatt næringsstruktur og sterke klynger. 

Stedegne naturressurser preger næringsvirksomheten i de aller fleste kommuner, og det er relativt be-

grenset omfang av arbeidsdeling (felles arbeidsmarked mellom flere kommuner) utenfor Stavangerre-

gionen.  

Regionen har naturressurser både til havs og til lands. Industri og mineralnæring står sterkt i kommu-

nene mellom Stavanger og Kristiansand (som Lund, Bjerkreim), og industri står også sterkt i kommuner 

med stedegne råvarer (landbruk, mineraler) og havbaserte ressurser (olje, gass, fiske).  

Mens Stavangerområdet er preget av utviklingen i petroleumsindustrien, har Jæren vært landets vik-

tigste matproduksjonsområde gjennom generasjoner («grønn økonomi»).  

Langs kysten mellom Egersund og Farsund er havner og virksomheter knyttet til havressurser kjerne-

virksomheter («blå økonomi»). Egersund har en betydelig maritim klynge og er en stor produsent og 

                                                           
8 Arealekstensiv: få arbeidsplasser per kvadratmeter, arealintensiv: mange arbeidsplasser per kvadratmeter 
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distributør av sjømat. I Sirdal og Kvinesdal er vannkraftressursene grunnlag for en svært god kommune-

økonomi som gir støtte for utvikling i blant annet reiseliv. Mineralressursene er viktige med blant annet 

Titania i Sokndal, mens aluminiumsindustrien i Farsund og Kvinesdal har utviklet en sterk teknologi-

klynge. De siste årene har opplagsvirksomhet etter oljeindustrien gitt næringsgrunnlag i de samme kom-

munene, som har gode havneforhold. Mens en stor del av næringslivet i Sirdal er knyttet til vintertu-

risme, er sommerturisme viktig i Lyngdal.   

Besøksindustrien påvirkes av kommersielle senger (hoteller, utleiehytter mv.) og fritidshus. Fritidshus 

og «varme senger» i tilknytning til disse påvirker etterspørselen etter husholdningsbaserte tilbud av 

varer og tjenester.  Gjestedøgn på overnattingsbedrifter bidrar i mindre grad. Sirdal har 3 700 

fritidsboliger mens Sandnes har 2 400. Lyngdal har 1 800 hytter mens Eigersund og Kvinesdal har 1 300. 

Veksten i perioden 2008 til 2016 har vært på 19 prosent i Sirdal mot 13 prosent i Lyngdal. Men også 

mindre hyttekommuner som Hå og Lund har hatt vekst på hhv. 23 og 10 prosent. Kvinesdal har hatt en 

vekst på 14 prosent og Flekkefjord på 12 prosent. Det er med andre ord en region med sterk vekst i 

hytteturisme som også gjenspeiles i stor helgeutfart fra Stavangerregionen til hytter i fjellet om vinteren 

og til sjøen om sommeren. 

Figur 9.6  Antall fritidsboliger, 2016 

  

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Med utsikter til en nedtrapping av virksomhet innenfor petroleumsindustrien, er det sannsynlig at veks-

ten i årene framover mot 2030 i stor grad vil baseres på stedegne ressurser som inkluderer blå og grønn 

økonomi og besøksindustrien.  
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9.2.2 Kunnskapsbedrifter er drivkraft for regional økonomisk vekst 

Kunnskapsklyngene finner vi først og fremst i Stavanger, Sola og Sandnes, se Figur 9.7.  Andel kunn-

skapsbedrifter avtar med økende avstand fra Stavanger/Sola, men det er flere mindre klynger av tekno-

logibedrifter også i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Eigersund.  

Figur 9.7  Andel sysselsatte i kunnskapsbedrifter i prosent 2015, endring i antall 2008-2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Kunnskapsklyngene i Stavangerregionen er robuste og tilpasningsdyktige, og kan forventes å vokse i 

årene framover selv om etterspørselen skulle falle innenfor noen av markedene kunnskapsbedriftene 

tilbyr tjenester til.  Kunnskapsklyngene vil også bidra til fortsatt vekst i den grønne økonomien på Jæren 

og i den blå økonomien i kystbyene fram mot 2030. 

9.2.3 Flyttbar produksjon 

Produksjonsbedrifter, lager- og logistikkvirksomhet legger beslag på stadig større areal i områder rundt 

Stavanger, og nye arealer tas jevnlig i bruk. Eksempler på slike bransjer er produksjonsbedrifter, entre-

prenører/anlegg, engros/lager, verksted, budsentraler og håndverksbedrifter. Virksomhetene legger 

ofte stor vekt på lave arealkostnader og god tilgjengelighet til hovedveinettet. Noen av dem søker også 

profilering langs trafikkerte hovdfartsårer. Disse virksomhetene har, over tid, bidratt til byspredning (ur-

ban sprawl), de generer mye transport og bidrar med negative miljøkonsekvenser og en ekstensiv areal-

bruk.  

Utviklingen gir nye muligheter for randsonekommunene, men gir samtidig næringsmessig sårbarhet 

fordi det ligger i virksomhetenes karakter at de med jevne mellomrom vil forflytte seg (videre) til de (til 

enhver tid) mest optimale lokalitetene. Skurve i Gjesdal er et eksempel på et område som er utviklet i 

forventinger om at ny E39 skulle gå forbi Skurve. Nortura er et eksempel på en virksomhet som avventer 

situasjonen.  
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Figur 9.8 viser status og utvikling for sysselsetting innenfor «flyttbar produksjon».  Det er i dag Klepp, 

Hå og Lund som har størst andel sysselsatte i denne kategorien. I perioden 2008 – 2015 har det skjedd 

en betydelig utflytting av denne type virksomhet fra Stavanger og Sandnes til nabokommunene Sola, 

Gjesdal, Klepp og Hå.  I Dalane og Lister har det vært en markert nedgang i tallet på arbeidsplasser i 

denne kategorien. 

Figur 9.8  Andel sysselsatte i flyttbar produksjon i prosent 2015, endring i antall 2008-2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Med framskrevet befolkningsvekst i regionen antas økt utflytting av arealkrevende virksomhet fra bye-

nes sentrum fram mot 2030. Det gir økt etterspørsel etter areal langs hovedinnfartsårene til de store 

byene, samtidig med muligheter for økt transformasjon av sentrumsnære industriområder til boliger og 

mindre arealintensiv næringsvirksomhet.  Mens utflytting av virksomhet fra sentrum kan gi økt trafikk i 

motsatt retning, der folk bor i sentrum og arbeider i periferien, kan fortettingen gi mulighet for bidrag 

til reduserte transportbehov.  

Kommuner med en stor andel arbeidsplasser i flyttbar produksjon er mer sårbare for endringer i infra-

struktur enn andre kommuner. De er også sårbare for konjunkturer og konkurrerer med blant annet 

øst-europeiske land på areal- og arbeidskraftkostnader når virksomheter skal lokaliseres. 

9.2.4 Ressursbasert produksjon representerer sterke regionale tradisjoner 

Ressursbasert produksjon er produksjonsbedrifter som er lokalisert på grunn av stedegne forhold.  Det 

kan være naturressurser (jord, skog, mineraler, hav/fiske) eller logistikk-knutepunkt som havner, gods-

terminaler eller flyplasser. Disse virksomhetene er normalt vanskeligere å flytte, og kommunene er 

mindre sårbare for endringer i infrastruktur. Her inngår for eksempel landbruksrelatert virksomhet med 

store produksjonskvantum, flyplassrelaterte og havneavhengige virksomheter.   

Viktige eksempler er: 

 Titania i Sokndal 
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 Aluminiumsproduksjon i Farsund og Kvinesdal, knyttet til vannkraftressurser 

 Havbruk og fiske, havner og tilgang til store fiskeressurser i Eigersund, Flekkefjord og Farsund 

 Olje og gass, Stavanger, Sola og Sandnes 

 Landbruk, Hå spesielt, Jæren generelt 

 Naturbasert besøksindustri, langs kysten (Lister) og vintersport (Sirdal) 

Ressursbasert produksjon er i dag viktigst for sysselsettingen i Sokndal, Farsund, Sirdal og Bjerkreim 

(Figur 9.9), men det generelle trekket er at antall sysselsatte innen ressursbasert produksjon har gått 

ned de senere årene.  Nedgangen er størst i Hå kommune, muligens som følge av effektivisering i land-

bruket.  Det er bare Farsund og Sandnes som har hatt økning i antall sysselsatte i denne kategorien siden 

2008.  

Figur 9.9  Andel sysselsatte i ressursbasert produksjon i prosent 2015, endring i antall 2008-2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Mot 2030 forventes fortsatt effektivisering i landbruket og dermed en reduksjon i antall sysselsatte. 

Men det er grunn til å forvente vekst i næringsklyngene i Kviamarka (Hå) for næringer knyttet til land-

bruksressurser og i Egersund og Farsund havner for næringer knyttet til havbruksressurser med produk-

sjon av blant annet ferskvarer som skal fraktes til andre deler av landet. 

9.2.5 Offentlige arbeidsplasser 

Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning følger regionsentre med større offentlige foretak/etater, men 

påvirkes også av kommuneøkonomien og hvor sterkt privat næringsliv står i kommunen. 

Av Figur 9.10 går det fram at andelen som er sysselsatt i offentlig forvaltning er betydelig i alle kommu-

ner, og at det har vært vekst i nesten alle kommuner i perioden 2008-2015.  Andelen er høyest i Stav-

anger, Time, Flekkefjord og Kvinesdal, mens Sola og Sandnes har de laveste andelene. 
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På grunn av sykehuset i byen har Flekkefjord har høy andel ansatte i offentlig virksomhet. For Kvinesdal 

kan god kommuneøkonomi (kraftinntekter) være en årsak til den høye andelen offentlig sysselsatte. 

Ellers har Time en høy andel som en naturlig følge av at Bryne er regionsenter på Jæren. 

Figur 9.10  Andel sysselsatte i offentlig forvaltning i prosent 2015, endring i antall 2008-2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

For regionen er det grunn til å anta at antall ansatte i offentlig forvaltning (minst) vil vokse i takt med 

samlet befolkningsutvikling.  Samlokalisering og effektivisering av offentlige virksomheter, som for ek-

sempel sykehus, rettsvesen og videregående skoler, kan likevel gi store variasjoner mellom enkeltkom-

muner og bidra til sentralisering. 

9.2.6 Varehandel  

Utviklingen i tilbud og omsetning i varehandelen er en indikator på kommunens regionale styrke. Om-

fordeling med sentralisering og utvikling mot handelsparker og –sentre med bredt vareutvalg og store 

kundeomland påvirker sysselsettingen i varehandelen.  

Med unntak av veksten i de folkerike kommunene rundt Stavanger har Lyngdal hatt den sterkeste sys-

selsettingsveksten på bekostning av kommunene rundt, se Figur 9.11. 
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Figur 9.11  Andel sysselsatte i kundeintensiv handel og service i prosent 2015, endring i antall 
2008-2015 

 

Kilde: Vista Analyse/SSB. 

Andel sysselsatte innenfor arealkrevende handel og service er beskjeden i alle kommuner, men gjen-

nomgående noe lavere i de tettest befolkede områdene.  I likhet med arealkrevende produksjon er det 

en klar tendens til at arealkrevende handel vokser i kommunene i randsonen av storbyområdet rundt 

Stavanger.  

Varehandelen fram mot 2030 kan bli ytterligere konsentrert i store handelsparker i Sandnes, Bryne og 

Lyngdal. Ålgård sentrum kan også øke sin andel. For Egersund, Flekkefjord og Farsund med sine attrak-

tive bysentre er det rimelig å forvente at posisjonen innen varehandel supplert med service og tjenes-

teyting opprettholdes. 

9.3 Senterstruktur 

De administrative sentrene i Jær-, Dalane- og Listerregionen ligger hhv i Bryne, Egersund og Flekkefjord. 

Disse byene er ikke nødvendigvis funksjonelle sentre i den regionale strukturen, som bestemmes av 

arbeidsmarked, bosetting, lokalisering av større offentlige virksomheter og varehandelsomsetningen. 

Feriegjester påvirker handelsomsetningen og kan også påvirke den funksjonelle regionale strukturen.  

Stedegne ressurser skaper komparative fortrinn, men også avhengighet til andre kommuner som igjen 

skaper interaksjon og samhandling. Når flere kommuner komplementerer hverandre gjennom sam-

handling får vi funksjonelle regioner. Hele analyseområdet er nært knyttet til Stavangerområdet, som 

er en tydelig motor for et stort nedslagsfelt. De fleste kommuner leverer varer og tjenester til regionens 

motor og/eller nyter godt av det arbeidsmarkedet som befinner seg der. Samtidig har de mindre regio-

nene (Lister, Dalane) utviklet næringsliv og offentlig tjenestetilbud som står på egne ben. Vi får derfor 

et regionalt hierarki der gjensidig utveksling stimulerer til aktivitet. 
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Reisemønsteret trekker både i retning av reiser ut av regionsenteret til ferieopphold langs kysten og i 

fjellet som stimulerer til forbruk på destinasjonen, og gjennom handlereiser inn til regionsenteret. Gjes-

dal/Ålgård har hatt en omsetningsvekst på 16 prosent og har samtidig et betydelig fritidsmarked i Konge-

parken som en av landets største besøksattraksjoner for barnefamilier med rundt 250 000 besøkende 

årlig. Informanter i kommunen opplyser at handelsstanden i Ålgård spesifikt sikter seg mot utfartstra-

fikken I helgene. 

Figur 9.12  Endring i omsetning per innbygger, 1000 kroner pr. år, 2008-2015 

 

Når Lyngdal og Gjesdal har hhv 2,4 og 2,5 prosents befolkningsvekst får vi en kumulativ effekt som det 

er grunnlag for å mene kan påvirke den regionale strukturen der to sentre vokser raskere enn andre, og 

kan bidra til at eksempelvis Egersund og Flekkefjord får mindre viktige posisjoner i senterhierarkiet fram 

mot 2030. 
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10 Resultater, lokale og regionale 
virkninger 
Ny E39 gir kortere reisetider innenfor analyseområdet- og til/fra andre deler av landet. Bedre tilgjenge-

lighet gir økt interaksjon og åpner for regionforstørring, både mellom de ulike regionene i Rogaland og 

mellom Rogaland og Agder.  Reisetidsreduksjonene er størst for lange reiser (Stavanger-Lyngdal), men 

også betydelige ved reiser på enkelte relasjoner internt i fylket.  Tilgjengeligheten påvirkes mest for de 

områder som ligger nærmest veien.  Selv om det ikke er store forskjeller i samlede virkninger mellom 

ulike korridoralternativer, vil det være betydelige lokale forskjeller.    Utbyggingen påvirker utviklingen 

av funksjonelle regioner og senterstruktur.  

Effekter av økt tetthet kvantifiseres i beregningene av netto ringvirkninger. Beregningene av netto ring-

virkninger går ikke i detalj på hvilke konkrete virkninger som kan utløses på kommunenivået.  I vurde-

ringene av lokale og regionale virkninger kommer vi nærmere inn på noen av de faktorene som gjør at 

økt tetthet gi virkninger lokalt og regionalt, og hva virkningene kan består av. 

I dette kapitlet oppsummeres regionale (avsnitt 10.1) og lokale (10.2) virkninger av utbyggingen og hvor-

dan virkningene påvirkes av ulike korridoralternativer. Utviklingspotensialet ved nye kryss står sentralt, 

sammen med eventuelle utfordringer ved mulig utflytting av virksomhet utenfor byene. Men betyd-

ningen for den stedegne virksomheten samt eventuelle endringer i bolig- og arbeidsmarkedet og end-

ringer i besøksindustrien er likevel de sentrale faktorene i analysen av regionale og lokale virkninger av 

ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård. 

10.1 Regionale virkninger  

De fleste byene innenfor analyseområdet ligger langs kysten, mens korteste vei mellom Kristiansand og 

Stavanger går inne i landet. Korridoralternativene gir ulik avstand mellom E39 og bysentra, lokalisering 

av avkjøringene til byene langs kysten kan ha stor betydning for regionens byer. Byer og kommunesentre 

som påvirkes ved endret adkomst til hovedveien er: 

 Flekkefjord 

 Moi 

 Hauge i Dalane 

 Egersund 

 Varhaug 

 Bryne  

 Kleppe 

Større næringsområder som påvirkes er:  

 Kvinesdal – (Tratec Halvorsen og Eramet/Tinfos) 

 Flekkefjord – diverse industribedrifter 

 Sokndal – Titania – tilkjøring av innsatsfaktorer – utkjøring av overskuddsmasse 

 Egersund – diverse industribedrifter og maritim virksomhet 
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 Hå – Kviamarka og Grødaland, landbruksrelatert virksomhet 

 Klepp og Time – diverse industribedrifter 

 Gjesdal – Skurve næringspark (med blant andre Asko) 

 

Nye kryss med potensial for å utløse lokalisering av virksomhet er følgende: 

 Birkeland – for kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund og Sirdal  

 Sagland – for Flekkefjord 

 Bue – for Bjerkreim og Jærkommunene 

 Bollestad (med nærhet til Skurve) – for Gjesdal 

I tillegg til disse kan Lølandsvatn være interessant som avlastningssenter for Flekkefjord. 

Analysen omfatter både direkte og indirekte virkninger av ny veg. De direkte virkningene lokalt og re-

gionalt omfatter endrete forutsetninger for arbeidsmarked, boligmarked og fritidsmarked. Hvordan på-

virkes befolkningen – gjennom arbeidsmarked, boligmarked, handelstilbud, fritidsområder – og hvordan 

påvirkes næringslivet – gjennom økt tilgang til arbeidskraft, økt konkurranse, økt samhandling, tidsbe-

sparelser ved frakt av innsatsfaktorer og produkter mv. I tillegg til disse kommer de arealmessige virk-

ningene og miljøvirkninger som ikke er omfattet av de andre fagutredningene.  

Ny veg påvirker byer og næringsliv ulikt i analyseområdet. Denne analysen skal ikke vekte verdien av 

effekt for ett område opp mot verdien av effekt i et annet område, men en slik situasjon drøftes verbalt. 

Kan det, dersom ny veg påvirker en by/ett næringsområde positivt, innebære en negativ effekt for en 

annen by/ett annet næringsområde i den forstand at det oppstår en konkurranse der den ene vinner og 

den andre taper? Denne muligheten drøftes i dette kapitlet.  

Under har vi listet opp noen indirekte problemstillinger som kan være relevante å drøfte;   

 Påvirker vegen enkelte geografiske områder eller næringsområder mer enn andre?  

 Faller noen områder utenfor slik at de får en verre situasjon fordi andre områder oppnår fortrinn? 

(Konkurransevridende effekt -  omfordeling) 

 Kan tilgjengeliggjøring av nytt areal bidra til byspredning og redusert tetthet – som igjen gir miljø-

messige ulemper? 

 Er det indirekte virkninger i form av tilgang til nye områder (bolig, fritid, landbruk) som åpner mu-

ligheter eller kan oppsplitting av areal komplisere hverdagen for næringsaktører for eksempel i 

landbruket? 

10.1.1 En region som står på egne ben med betydelige industrielle klynger  

Analyseområdets indre områder omfattes av flere sterke industrikommuner som står på egne ben. 

Mange hjørnestensbedrifter basert på lokale råvarer og lokale ressurser (herunder også vannkraft) har 

bidratt til opprettholdelsen av småbyene langs kysten av Sør-Vestlandet. Bedrifter som Aker, Bertelsen, 

Fjord Line, Andersen, Simek, Alcoa, Benteler, Eramet, Halvorsen, Titania sammen med Sira Kvina og 

Nordic og Nordan står for flere tusen arbeidsplasser i Eigersund, Lund, Sokndal, Flekkefjord, Kvinesdal, 

Farsund og Lyngdal. Flere av bedriftene er del av internasjonale konsern, men utgjør til sammen en sterk 

industriklynge som er tuftet på lokal kompetanse og som er utviklet gjennom generasjoner (soft values).   
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Regionen mellom Kristiansand og Stavanger må skape sin egen vekst og som følge av lange avstander 

som begrenser interaksjonspotensialet. Den største trusselen er internasjonale konjunkturer og avheng-

igheten av de internasjonale konsernene som mange av bedriftene er en del av. 

Til tross for de lange industritradisjonene denne indre regionen har, er det ikke stagnasjon som preger 

bildet. Flere av bedriftene har tatt del i utviklingen av oljeindustrien, men opplysninger vi har fått, blant 

annet gjennom workshops i kommunene, indikerer også en betydelig grad av innovasjon og nyskaping. 

Dette er kommuner og bedrifter som gjennom lang tid har tilpasset seg nye eiere, ny markedssituasjon 

og sterk konkurranse.   

I tillegg til den industrielle agglomerasjonen mellom Kristiansand og Stavanger, er landbruksklyngen i Hå 

med Kviamarka og Grødaland en sterk bidragsyter i norsk matproduksjon. Også denne er utviklet på 

grunnlag av stedegne ressurser og kompetanse opparbeidet gjennom generasjoner. 

I kystbyene er havnerelatert virksomhet svært viktig. Flere store og viktige havner danner grunnlag for 

en betydelig andel marin og maritim virksomhet som dels overlapper med den industrielle agglomera-

sjonen vi har beskrevet over. 

Det er stor kompetansemessig likhet med høy andel faglært arbeidskraft, en økende andel eldre befolk-

ning og en stor andel sysselsatt i offentlig sektor i kommunene på Sør-Vestlandet.  

Lokale ringvirkninger av store industribedrifter 

Alle industrikommunene har små og mellomstore bedrifter som er underleverandører til de store indu-

stribedriftene.  Den næringsmessige sammensetningen er tilpasset lokal etterspørsel fra næringsliv og 

husholdning. Det kan gi en markedssituasjon med delvis skjermet konkurranse.  

Kortere reisetid til andre leverandører kan bidra til økt konkurranse som enten kan gi seg utslag i færre, 

større bedrifter innen service og tjenesteyting, eller opprettholdelse av mange små bedrifter som leve-

rer bedre tjenester som følge av økt konkurranse. 

Gir ny E39 regionforstørring, økt vekstkraft og økt samhandling?  

Kortere reisetid er positivt for industribedriftene og næringslivet for øvrig. Det gir lettere tilgang til kom-

petansen og styrker samhandlingen med teknologiklyngen i Stavangerregionen.  Med unntak for Eger-

sund og Lund vil reisetiden for dagpendling likevel fortsatt være lang.   

Bedre vei og kortere reisetider vil bidra til økt vekstkraft og økt samhandling som følge av bedre vei og 

kortere reisetid. Andre forhold – som utviklingen i konjunkturer i de viktigste næringene og strategiske 

beslutninger i selskapene som eier de store bedriftene i området vil likevel være av klart større betyd-

ning.  

10.1.2 Arbeidsmarkedet i Stavangerregionen utvides østover 

Arbeidsmarkedet i Stavangerregionen utgjør motoren for hele Sør-Vestlandet og desto flere arbeidsta-

kere som får tilgang til dette arbeidsmarkedet, desto sterkere vil den enkelte kommune stå. Ikke minst 

de ensidige industristedene vil få større sikkerhet for sysselsetting om arbeidsmarkedet i Stavangerre-

gionen kommer innenfor rekkevidde.  
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Figur 10.1 Reisetid til/fra Stavanger.  Referansealternativ og beste korridoralternativ 

 

Stavangerregionen (Stavanger med nabokommuner) som er motoren for næringsvekst i analyseområ-

det, påvirkes av ny veg ved at flere mennesker får kortere reisetid til det store arbeidsmarkedet i Stav-

angerregionen. Som det framgår av Figur 10.1 er reduksjonen beskjeden for kommuner hvor det i dag 

er mye pendling inn mot Stavanger, Sandnes og Sola. Utvidelsen gjelder først og fremst for Dalanere-

gionen, som er den regionen som i dag ligger i randsonen for dagpendling til Stavangerregionen. Om vi 

legger til grunn at akseptabel reisetid for dagpendling ligger innenfor 45-60 minutter hver vei, vil ikke 

nedslagsfeltet bli vesentlig større målt i antall innbyggere, men betydelige reisetidsbesparelser for de 

som allerede ligger innenfor akseptabel dagpendleravstand.  

 Ny veg gir tilgang til mer arbeidskraft for bedriftene i Stavangerregionen, særlig Gjesdal, Sandnes 

og Stavanger. Og motsatt vil arbeidsmarkedet på Nord-Jæren fungere som et sekundært arbeids-

marked for kommuner som tidligere ikke har kunnet vurdere dette markedet innen dagpendlerav-

stand. Dette gjelder først og fremst Lund, Eigersund og delvis Sokndal. 

 Lund og Eigersund kommuner vil i større grad integreres i arbeidsmarkedet på Nord-Jæren. 

 Bjerkreim vil kunne bli mer attraktivt som boligmarked for arbeidsmarkedet på Nord-Jæren, noe 

som vil stimulere til økt pendling mellom Bjerkreim og Stavanger/Sandnes/Gjesdal. 

10.1.3 Bedre tilgang til kompetansearbeidskraften i Stavangerregionen 

Redusert etterspørsel etter kompetansearbeidskraft fra oljeindustrien  i Stavangerregionen gir økt til-

gang på kompetansearbeidskraft for bedrifter i andre næringer og for bedrifter utenfor dette området.  

Dette kan utløse innovasjon og vekst i bedriftene i periferien og bidra til redusert pendling mot Stav-

anger og økt «motstrøms» pendling. Det er mange store industribedrifter langs kysten som vil være 

avhengig av innovasjon og nyskaping i årene som kommer.  Med kortere reisetid til kunnskapsklyngen i 

Stavangerregionen kan disse bedriftene få bedre grunnlag for vekst. 
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 Ny veg gir perifere bedrifter tilgang til høykompetanse i kunnskapsklyngene i regionsenteret – Kor-

ridor R1 gir størst reduksjoner i reisetid til de bedriftene som i dag er mest isolert i forhold til kunn-

skapsklyngene. 

10.1.4 Kortere transporttid til eksisterende og nye markeder 

Næringslivet i analyseområdet omfatter en stor andel bedrifter som eksporterer varer til inn- og utland. 

Dette gjelder blant annet transport av ferskvarer (sjømat og landbruksprodukter) og industriprodukter 

(f.eks. byggevarer og aluminiumsprodukter). Kortere transporttid gir økonomiske gevinster og kan sikre 

at industribedriftene opprettholder eller øker produksjonen på stedet i stedet for å flagge ut. 

 

 Ny veg gir kortere reisetid til eksisterende markeder og kan bidra til å utvide bedriftenes markeds-

områder. 

 Effektene forventes å bli større for grønn og blå økonomi ved korridor R3, mens de forventes å bli 

større for de øvrige produksjonsbedriftene ved R1. Gjennom Vest-Agder (A1 vs. A2) vurderes korri-

doralternativene å være likeverdiger 

10.1.5 Besøksindustrien kan forvente økt besøksvolum. 

Bedre vei og kortere reisetid mellom den folkerike Stavangerregionen og ”solkysten” og ”snøbeltet” 

forventes å medføre økt trafikk i helger og ferier for disse områdene. Med en reisetid på noe over to 

timer øker antall helgeturer og folk reiser oftere på hytta. For det lokale næringslivet i disse kommunene 

gir dette økt etterspørsel etter varer og tjenester. Ofte er det arbeidsintensive virksomheter som bidrar 

med sysselsetting lokalt (byggenæring, varehandel, opplevelsesindustrien mv).  

Erfaringer fra andre områder viser at bruken av hytter for helgeturer øker når reisetiden reduseres (TØI, 

2011). 

Dette gjelder særlig Listerregionen og Egersund for sommersesongen, og for Sirdal, Bjerkreim og Kvi-

nesdal for vintersesongen, men kan utvides til også å omfatte mange flere kommuner. 

 Ny vei gir størst effekt for besøksindustrien (kortere reisetid mellom de store befolkningskonsent-

rasjonene og de mest populære turiststedene).  

 Alle kommunene med attraksjonskraft for fritids- og hyttemarkedet vil kunne oppleve økt etter-

spørsel eller økt bruk av fritidsboliger. 

 Alle kommunene som har attraktive hytteområder vil kunne oppleve økt bruk – også med utvidete 

helger og vagere skille mellom primær- og sekundærboliger. 

10.1.6 Interaksjon mellom kommunene i Dalane og Lister  

Kortere reisetider utvider pendlingsomland og gir arbeidstakere flere jobber å velge mellom, samtidig 

som bedriftene får tilgang til arbeidskraft som tidligere bodde for langt unna. Ny E39 bidrar derfor til 

økt interaksjon i mellom kommunene i analyseområdet.  
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Ettersom E39 i stor grad går utenom de største tettstedene i Dalane og Lister, påvirkes likevel de vik-

tigste reisestrømmene mellom kommuner i de to regionene i liten grad av utbyggingen. Internt i Lister 

beregnes utbyggingen bare å gi marginale reisetidsreduksjoner.   

Internt i Dalane reduseres reisetidene med korridor R1 betydelig mellom Lund og Bjerkreim.  Mellom 

Lund og Eigersund reduseres reisetidene med særlig søndre korridoralternativ (A1/A2-R3). 

Ved lengre reiser mellom en kommune i Dalane og en kommune i Lister oppnås gjennomgående noe 

større reisetidsbesparelser.  Også her er reduksjonene størst med A1/A2-R1 (f.eks. Kvinesdal – Bjerkreim) 

mens A1/A2-R3 gir størst reduksjoner mellom byene (f.eks. mellom Flekkefjord og Egersund) i de to 

regionene. 

 Ny E39 vil bidra til økt interaksjon mellom kommuner i Dalane og Lister. Både handlereiser og ar-

beidsreiser som kan øke i omfang.  

10.1.7 Senterstrukturen spisses  

Byene Eigersund, Flekkefjord og Farsund har opprettholdt en posisjon som handels- og servicebyer for 

regionene Dalane og Lister, dels fordi den lokale kjøpekraften er supplert med turister. Men ingen av 

byene har en tydelig rolle som regionsenter slik vi ofte ser i andre delregioner Norge. Som handelssteder 

møter imidlertid byene utfordringer fra Kristiansand og Sandnes i tillegg til handelsparkene i Ålgård og 

Lyngdal. Denne situasjonen illustrerer en beskjeden arbeidsdeling mellom kommunene, som i stor grad 

står på egne ben.  

Senterstrukturen er i endring og gamle handelssteder erstattes av nye tilbud andre steder, samtidig som 

offentlig sektor effektiviserer og samlokaliserer i større enheter. Kortere reisetid mellom Kristiansand 

og Stavanger kan derfor tappe de små byene i analyseområdet.  

 De tradisjonelle handelsstedene Farsund, Flekkefjord og Eigersund, som har vært del av en fler-

kjernestruktur, kan få svekket sin posisjon i senterstrukturen ved A1/A2.   

 Det kan gå i retning av at Ålgård får en sterkere posisjon i senterstrukturen ved ny E39 til tross for 

at ny E39 mellom Ålgård og Hove vil gå utenfor sentrum.  

 Men det kan også gå i retning av at Sandnes og Kristiansand blir like viktige som Ålgård og Lyngdal 

er i dag. Lyngdal har posisjonert seg som handelssted ved E39, men mangler offentlig og privat 

service, opplevelsestilbud og aktivitet.  

En mulighet for Farsund, Flekkefjord og Egersund ligger, uansett korridoralternativ, i en aktiv satsing på 

besøksindustrien. Dette kan bidra til at byene består som viktige sentre i lang tid fremover selv om de 

bli liggende mer isolert med ny E39 enn i dag. 

Mens det i dag er en relativt flat senterstruktur i Dalane og Lister med mange mindre handels- og ser-

vicesteder, kan kortere reisetider gi økt konkurranse mellom stedene, med den konsekvens at noen 

byer vokser mer enn andre. Den høye interaksjonen i Jærregionen har eksempelvis bidratt til at Bryne 

er et tydelig regionsenter. En slik situasjon kan også oppstå i Lister og Dalane der den sterkeste vinner i 

kampen om kundene. 

Kortere reisetid til store handelsparker reduserer omsetningen i lokale butikker i småbyene, men sam-

tidig har forbruket vist en dreining fra kjøp av varer til tjenester og da kan nettopp de små attraktive 

tettstedene bli attraktive igjen. Både Egersund, Flekkefjord og Farsund har gjennomført en god opprus-

ting i sentrum og byr på betydelig attraktivitet. 
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Handlereiser avhenger av pris, utvalg og andre opplevelser på stedet. Lengre handlereiser foretas nor-

malt på fridager. Det betyr at det er tilbudet i større grad enn avstanden som er avgjørende for om folk 

reiser langt for å handle. IKEA9 har eksempelvis et av de største nedslagsfeltene i landet. IKEA har butik-

ker på Forus og i Sørlandsparken. Med kortere reisetid kan det forventes hyppigere handleturer til de 

mest attraktive handelsstedene.  Økt reisehyppighet til disse handelsparkene med bredt tilbud, som 

Forus (med bl.a. Kvadrat) og Sørlandsparken, vil kunne gå på bekostning av vareutvalg og omsetning i 

lokale handelssentra. 

10.1.8 Boligmarkedet rundt Stavanger utvides mot sør 

Med høye boligpriser rundt Stavanger, trekker unge familier ut i randsonen.  Gjesdal kommune er ek-

sempel på dette i dag. Med kortere reisetid østover kan boligmarkedet strekke seg enda lenger øst. Det 

gjelder for både alle korridoralternativer, men potensialet er noe ulikt og avhengig av arealbrukspolitik-

ken i de kommunene som berøres. 

 Det største potensialet for boligutvikling representeres særlig av Gjesdal og Bjerkreim. 

10.1.9 Byspredning som følge av etableringer i nye kryss? 

Arealbruksutvikling styres lokalt, men utbygging av E39 legger til rette for – og bidrar til ønsker om lo-

kalisering i områder nær kryssene på den nye veien.  Det blir langt færre avkjøringer (kryss) enn dagens 

situasjon, men god tilgjengelighet med bil bidrar til etterspørsel etter areal rundt kryssene.  Omfanget 

vil i stor grad avhenge av markedsmessig interesse og lokal- og regionalpolitiske prioriteringer.  De fleste 

kryssene ligger i områder som i dag er LNF-områder med hovedvekt på naturområder/utmark, og det 

er få bosatte i nærheten. Nytten av å etablere ny næringsvirksomhet nær E39 må veies mot ulemper i 

form av økt biltrafikk, nedbygging av utmarksområder og redusert verdi for slike formål. 

I de østlige deler er det grunn til å forvente en interesse for områder ved Birkeland-krysset. Dette krysset 

har trafikk fra fire kommuner og etableringer her har derfor store nedslagsfelt. Lølandsvatn kan være 

aktuelt avlastningsområde for Flekkefjord, men vi vurderer likevel det markedsmessige potensialet for 

Birkeland som større. 

Det vil uansett være svært viktig å prioritere 2-3 næringsområder i stedet for å spre noe virksomhet 

over alt slik vi har sett langs eksempelvis E6 gjennom Østfold. Det er klyngedannelser som har størst 

vekstkraft. 

• Birkeland kan bli et knutepunkt som investorer finner interessant. Her er avstanden kort til Kvines-

dal, Flekkefjord og Farsund i tillegg til at det er avkjøring til Sirdal. Ettersom bedrifter i kategorien 

flyttbar produksjon ofte velger samlokalisering, er Birkeland et potensielt utbyggingsområde. 

• Bue fremstår som aktuelt og relevant med tanke på den betydelige næringsaktiviteten som er på 

Jæren. Men med A1/A2-R3 kan også Sagland være et aktuelt alternativt punkt. 

• Bollestad er allerede et viktig punkt som avkjøring til Skurve.  

 

                                                           
9 Muntlig meddelelse. Salto Eiendom AS. 
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10.2 Lokale virkninger 

I dette avsnittet gjennomgås lokale virkninger av ny E39 kommunevis. Alle kommuner vil ha fordeler 

knyttet til reduserte reisetider, men de endringer i konkurranseforhold som utbyggingen medfører kan 

også gi noen kommuner ulemper på enkelte områder. 

For enkelte av kommunene har valg av korridor mindre betydning: Det er små forskjeller i reisetidsbe-

sparelser og kryssløsninger som berører kommunene på samme måte. Lokale virkninger for disse kom-

munene omtales i avsnitt 10.2.2. 

Noen kommuner berøres sterkere av korridorvalg, fordi det er større forskjeller i reisetidsbesparelser 

mellom alternativene eller fordi alternativene gir ulike forutsetninger for framtidig arealbruk i kommu-

nen.  Disse kommunene omtales i avsnitt 10.2.1.  

10.2.1 Kommuner hvor korridorvalg vurderes å ha stor betydning 

Bjerkreim 

Bjerkreim ligger i randsonen av arbeidsmarkedet rundt Stavanger (45-60 minutters reisetid for pend-

lere). Ny E39 reduserer reisetiden fra Bjerkreim og vil kunne bidra til økt etterspørsel etter boliger i 

kommunen og mer pendling mellom Bjerkreim og Stavangerregionen. 

Med utbygging etter korridor R2/R3 avlastes sentrale deler av kommunen for gjennomgangstrafikk.  

Videre ligger det et stort potensial i utvikling av flyttbar produksjon ved Bue som vil være et viktig punkt 

for bedriftene på Jæren. Vi mener Bue har en noe bedre strategisk beliggenhet enn Sagland, og en langt 

bedre beliggenhet enn Vikeså (Holmen). 

 Bue fremstår som et potensielt viktig punkt for Bjerkreim kommune som har vedtatt utvikling av et 

nytt næringsområde ved E39. 

Eigersund 

Eigersund kommune representerer det største arbeidsmarkedet utenfor Stavangerregionen med Jæren. 

Store havnebaserte næringer, innovative bedrifter innen marin og maritim virksomhet og en stor aktør 

innen blå økonomi, har mye å hente på bedre vei til markedene. 

Alle korridoralternativer vil gi betydelige reduksjoner i reisetiden mellom Egersund og Stavanger, men 

reduksjonen er størst dersom A1/A2-R2/R3 velges.  Korridor R1 vil – i tillegg til mindre reduksjoner i 

reisetid – også gi Egersund lang avstand til nærmeste kryss ved E39. 

Eigersund har potensial for vekst, men er i dag i en utsatt posisjon som følge av nedbemanningen i 

oljesektoren.  

Reisetiden forkortes med 15 minutter fra Eigersund til arbeidsmarkedet i Stavangerregion, dermed bed-

res mulighetene for arbeidspendling mellom Eigersund og kommunene på Nord-Jæren, men fortsatt er 

viktigste reisemiddelvalg toget for Egersunds befolkning.    
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Det er tilgang til markedene som først og fremst er kritisk for Eigersunds næringsliv. Eigersund produ-

serer ferskvare og skal blant annet ha frem fersk fisk og fiskeprodukter til de store markedene på Øst-

landet.  

Det knytter seg også et stort potensial for utvikling av næringsvirksomhet (f.eks. flyttbar produksjons-

virksomhet) i kryssene utenfor byen.  Potensialet vurderes å være størst ved Sagland, men etableringer 

her vil også kunne skje i konkurranse med tilgjengelige arealer –ved andre kryssområder som for ek-

sempel Bue. 

 A1/A2-R2/R3 er viktig for Eigersund og næringslivet i kommunen. 

 Mulig utvikling ved nytt kryss i relativt kort avstand fra Egersund sentrum kan gi viktige næringse-

tableringer i en kommune som har utfordringer som følge av nedgang i oljesektoren og som for-

venter vekst i blå økonomi. Knapphet på areal i sentrum kan kompenseres ved etableringer i nytt 

kryss. 

Sokndal 

Sokndal har utskiping fra hjørnesteinsbedriften Titania med båt, men tilførsel av innsatsfaktorer på vei 

har også stor betydning. Videre har kommunen en besøksindustri som kan utvikles videre. Høyere stan-

dard og kortere reisetid på E39 vil redusere kostnadene for næringslivet i kommunen og bidra til å trekke 

flere tilreisende til kommunen, og korridoralternativ R3 er klart å foretrekke.   

Kvaliteten på tilførselsveien til E39 være særlig viktig for å realisere potensialet som ligger i utbyggingen. 

I dag går denne via fv. 501 mot Eide eller fv. 44 mot Egersund. Fv. 501 gir kortest avstand til E39, men 

holder lav standard. 

 A1/A2-R3 er det beste alternativet for Sokndal 

 For Sokndal er tilførselsveien fv. 501 særlig viktig for å realisere potensial for besøksindustri, tilfø-

ring av innsatsfaktorer til Titania og annen næringsutvikling som følge av redusert reisetid ved ut-

byggingen av E39. Det ligger inne en opprusting av sekundærvei for R3 fra fv. 501 som er positiv 

for Sokndal. 

Flekkefjord 

Ny E39 vil gi økt avstand mellom Flekkefjord sentrum og hovedveien.  Det er to korridorvarianter gjen-

nom kommunen, og det planlegges for kryss ved Flikka (A2) eller Lølandsvatn (A1).  Disse kryssene vil i 

hovedsak benyttes ved reiser i retning Stavanger, ved reiser i retning Kristiansand vil dagens E39 benyt-

tes som tilførselsvei til nytt kryss ved Birkeland. 

Kryss ved Flikka (A2) vurderes å være det beste alternativet for Flekkefjord.  Dette er alternativet som 

reduserer reisetidene mest i retning Stavanger, og vil bidra til økt interaksjon. 

All erfaring tilsier at samlokalisering av virksomhet til større industriområder er gunstig for vekst og ut-

vikling. Slik sett ansees Birkeland i Kvinesdal kommune å være en mer gunstig plassering for ny nærings-

virksomhet enn Lølandsvatn og Flikka. Samlokalisering i større næringsområder gir større konkurranse-

kraft. 
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Med ny E39 kan Flekkefjord få en viss byspredning og utflytting av aktiviteter til områder ved kryssene 

på den nye veien.  Samtidig vil tilgang til kompetansemiljøer fra Stavangerregionen sammen med po-

tensial for flere sommergjester være viktig. De lokale bedriftene får bedre veiforbindelse og kortere 

reisetid til markeder, noe som forventes å slå positivt ut for næringslivet.   

10.2.2 Kommuner hvor korridorvalg har mindre betydning 

For de følgende kommuner vil valget av korridor ha mindre betydning, men kortere reisetid er viktig for 

alle kommuner.  

Gjesdal 

Gjesdal er i dag en attraktiv bostedskommune, med korte avstander til det store arbeidsmarkedet i 

Stavangerregionen.  Bostedsattraktiviteten påvirkes i liten grad av korridorvalg for ny E39. 

Kommunen har tilrettelagt for et omfattende varehandelstilbud i Ålgård, rettet mot blant annet gjen-

nomreisende turister på vei til hyttene sine i Sirdal eller langs kysten. Videre har kommunen tilrettelagt 

for etablering av flyttbar produksjon ved Skurve. Begge disse næringskategoriene er utviklet i nær til-

knytning til E39 gjennom Ålgård, potensialet for videre utvikling innenfor disse næringene vil derfor 

styrkes ved ny E39. 

 Ny E39 styrker Ålgård som handelssted – selv med videreføring av ny E39 mot Hove og omlegging 

av veien utenfor sentrum. 

 Ny E39 med kryss ved Bollestad legger til rette for utvikling av virksomheter med bl.a. flyttbar pro-

duksjon ved Skurve. 

Klepp, Time og Hå 

Klepp og Time er i dag en integrert del av arbeidsmarkedet i Stavangerregionen. Det er betydelig sam-

kvem på tvers av kommunegrensene på Jæren – og særlig mellom Klepp og Time – og Stav-

anger/Sola/Sandnes. 

Klepp og Time arbeider strategisk med byfortetting og sentrumsutvikling rundt togstasjonene i kommu-

nen.  

Utbedring av fv. 504 mellom Hå og dagens E39 er under regulering og en del av Utbyggingspakke Jæren.  

Denne utbedringen vil gi enklere tilgang til E39 i forhold til dagens situasjon. Ut over fordelene som 

følger av et bedre transporttilbud mot øst, vil utbyggingen av ny E39 også kunne føre til: 

 Utflytting av arealkrevende virksomhet til nye kryss ved E39. Bue er aktuelt i øst. 

Lund 

Utbyggingen av E39 gjør at arbeidsmarkedet på Nord-Jæren og i Gjesdal i større grad blir tilgjengelig for 

bosatte i Lund kommune. Avstanden er likevel så stor at Nord-Jæren primært vil være et sekundært 

arbeidsmarked (reservearbeidsmarked).  

Lund er med sin hjørnestensbedrift sårbar for utflytting av virksomhet. Nordan sysselsetter faglært ar-

beidskraft (møbelsnekkere og glassmestere) og vil også kunne få tilgang til mer kompetent arbeidskraft. 



Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal vest - Ålgård 
 

Vista Analyse  |  2018/11 88 
 

Nordan som produserer vinduer av høy kvalitet kan samtidig og få bedre transportbetingelser og kan nå 

nye markeder på landsbasis. 

Kortere vei til Stavangerregionen kan også utløse økt etterspørsel etter hyttetomter – f.eks. langs Lun-

devannet. 

Sirdal 

Sirdal får begrensede virkninger av ny E39 i form av bedre tilgang til arbeidsmarked utenfor egen kom-

mune. Men for de nedre deler av Sirdal vil tilgangen til arbeidsmarked mot Lister og Gjesdal være av 

betydning. 

Kommunen vil også ha noe nytte av potensialet for større kundegrunnlag til turistdestinasjonen i Øvre 

Sirdal som følger av kortere reisetider på E39. Dette gjelder særlig tilgang til flere gjester østfra, men 

også ved reiser til/fra deler av Rogaland.  Ny og raskere vei vil uansett være positivt for Sirdal som henter 

kunder fra et stort nedslagsfelt. 

Kvinesdal og Farsund 

Kvinesdal og Farsund vil ha stor effekt av ny E39 i form av kortere reisetid til Stavanger og den teknolo-

giske kompetansen som er der. Dette kan bidra til økt innovasjon og utvikling i de store industribedrif-

tene.  Utbyggingen vil i liten grad bidra til utvidelse av arbeidsmarkedet, de viktigste lokale pendler-

strømmene går på tvers av E39-korridoren.  

 A1/A2-R1 gir størst reisetidsreduksjoner til og fra Stavanger og vil være det beste alternativet 
for Kvinesdal og Farsund. 

 Krysset ved Birkeland kan utvikles for næringsvirksomhet innen flyttbar produksjon og gi vik-
tige utviklingsmuligheter for Lister. 

 Det er potensiale for utvikling av hytteområder i Knaben med kortere avstand til befolknings-
konsentrasjonene i Stavangerregionen og potensial for videre utvikling av hytteturisme og be-
søksindustri i Farsund. 

Lyngdal 

Lyngdal har særlig effekt av ny E39 i form av forventet økt helgeutfart fra Stavangerregionen til det store 

hyttemarkedet kommunen har utviklet. Dette gir igjen positive effekter på omsetningen i varehandelen 

i handelsparken i Lyngdal og en forventet vekst i byggenæringen (både produksjonsbedriftene og hånd-

verkerne) i kommunen. Lyngdal handelspark forventes å få noe redusert attraktivitet som følge av ny 

E39 legges utenom handelsparken, men normalt vil kundene være de som allerede er godt kjent med 

både tilbud og adkomst til handelsstedet. 
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III FORDELINGSVIRKNINGER 
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11 Definisjon og metode 
Målet for denne delen er å bringe frem kunnskap om fordelingsvirkninger mellom ulike grupper i sam-

funnet som utbyggingen kan bringe med seg. 

Mens den samfunnsøkonomiske analysen prissetter og vurderer nytte- og kostnadsvirkninger av alter-

nativene, legges det ikke vekt på hvilke grupper i samfunnet som kommer bedre eller dårligere ut. Et 

mål med å undersøke fordelingsvirkninger er å gi beslutningstakerne mulighet til å ta hensyn til om 

prosjektet fører til urimelige skjevheter. Selve vurderingen av hvor mye fordelingsvirkningene og inter-

essekonflikter skal telle i den endelige beslutningen er ikke et faglig, men et politisk spørsmål. Det faglige 

arbeidet går ut på å beskrive fordelingsvirkningene på best mulig måte.  

Det er mange ulike grupper som kan beskrives, for eksempel enkeltkommuner eller grupper av kommu-

ner, lokalsamfunn, trafikantgrupper, befolkning etter alder, eller ulike deler av næringslivet.  

Vi drøfter fordelingsvirkningene som fremkommer i den samfunnsøkonomiske analysen av de ulike al-

ternativene for ny E39 i E39 Lyngdal vest – Sandnes Fagrapport prissatte konsekvenser (Norconsult, 

2018). I tillegg drøfter vi fordelingsvirkninger for ikke-prissatte virkninger, basert på E39 Lyngdal vest – 

Sandnes Konsekvensutredning naturressurser (Norconsult, 2018) og E39 Lyngdal vest – Sandnes Konse-

kvensutredning nærmiljø og friluftsliv (Norconsult, 2018).  
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12 Resultater fordelingsvirkninger 
Nedenfor beskriver vi fordelingsvirkninger for ulike grupper i samfunnet med utgangspunkt i Statens 

vegvesens veileder V712, tabell 4.2.  

Fordelingsvirkninger mellom kommuner og fylker framkommer i denne rapportens Del II Lokale og re-

gionale virkninger.  

Ulike samfunnsgrupper (trafikanter, operatørselskaper, det offentlig, samfunnet for øvrig) 

Figur 12.1 viser hvilke grupper i samfunnet som vinner og hvilke som taper på ny E39.  

Figur 12.1 Samfunnsøkonomisk nytte av ulike alternativ for E39. Nåverdi (mrd. kroner). Sammen-
ligningsår 2030.  

  

Kilde: Fagrapport prissatte konsekvenser E39 Lyngdal vest-Sandnes, tabell 4-4  

Den klart største vinneren av veiprosjektet er trafikantene: nåverdien av trafikant-/transportbrukernyt-

ten er over 30 mrd. kroner i alle alternativene. Trafikantnytten er høyest i R1-alternativene og lavest i 

R3-alternativene (8-9% lavere enn i R1-alternativene). Trafikantnytten gjenspeiler verdien av kortere 

reisetid og lavere kjørekostnader, og nytten blir størst i R1-korridoren, som er den korteste korridoren 

gjennom Rogaland. R3 har også større høydeforskjeller som bidrar til høyere drivstofforbruk.  

Også operatørene tjener på veiprosjektet, men nytteøkningen deres er beskjeden, sammenlignet med 

trafikantene: 1,2-1,4 mrd. kroner. Den økte nytten skyldes økte bompengeinntekter på tilgrensende 

veier som også får økt trafikk. Det er ganske små forskjeller mellom de ulike alternativene. 

Nytteøkningen til trafikanter motsvares nesten i sin helhet av kostnadene til det offentlige som er rundt 

30 mrd. kroner. Kostnadene er gjennomgående lavere (rundt 28-29 mrd. kroner) for A1-alternativene 

gjennom Agder (over Lølandsvatn) og høyere (rundt 32-33 mrd. kroner) for A2-alternativene (over 
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Flikka). Kostnadene til det offentlige er i hovedsak investeringskostnader, da drift- og vedlikeholdskost-

nader i stor grad motsvares av økte skatte- og avgiftsinntekter.  

Også samfunnet for øvrig taper på ny E39. Selv om den nye firefeltsmotorveien bidrar til færre ulykker, 

øker utslippene av CO2 og NOx som følge av mer trafikk. Den største delen av kostnadene for samfunnet 

for øvrig er midlertid det samfunnsøkonomiske tapet av økte skattekostnader.  

Beregningene av prissatte konsekvenser er gjennomført med forutsetning om at det ikke skal være bru-

kerbetaling på ny E39.  Når deler av utbyggingskostnadene finansieres med bompenger, blir både trafi-

kantnytten og kostnadene for det offentlige mindre enn det som kommer til uttrykk i Figur 12.1. 

Persontransport og godstransport 

Persontrafikk (tjeneste-, arbeids- og fritidsreiser) står for omtrent to tredjedeler av den samlede trafi-

kantnytten, mens omtrent en tredjedel av trafikantnytten tilfaller (eksisterende) godstrafikk. Også 

denne fordelingen er omtrent lik i alle alternativene (se Figur 12.2).  

I tillegg til økt nytte til eksisterende godstrafikk, vil en ny E39 også forbedre konkurranseevnen til gods-

transport på vei, på bekostning av jernbanen. Denne nytteøkningen er imidlertid liten, sammenlignet 

med nytteøkningen til eksisterende godstrafikk. Økt godstransport på vei vil føre til økte eksterne kost-

nader for samfunnet, i form av økte CO2-utslipp, økt veislitasje og økt ulykkesrisiko. Det negative nytte-

bidraget fra eksterne kostnader for samfunnet er langt høyere enn det positive nyttebidraget for vare-

eierne. Forskjellen mellom de ulike korridoralternativene er liten.  

Figur 12.2 Trafikantnytte av ulike alternativ for E39, fordelt på ulike trafikantgrupper. Nåverdi 
(mrd. kroner). Sammenligningsår 2030  

  

Kilde: Fagrapport prissatte konsekvenser E39 Lyngdal vest-Sandnes, tabell 4-3  
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Ulike reisehensikter (tjenestereise, til og fra arbeid, fritid) 

Den klart største delen (nesten 75%) av trafikantnytten knyttet til persontrafikk tilfaller fritidsreiser, 

mens tjenestereiser står for i overkant av 20% og arbeidsreiser for kun en liten del av trafikantnytten. 

Denne fordelingen er omtrent lik i alle alternativene (se Figur 12.2).  

Ulike grupper trafikanter og transportbrukere (bilister, kollektivreisende, syklister, gående)  

Ny E39 påvirker først og fremst bilister som får kortere reisevei og kortere reisetid. Tilsvarende vil pro-

sjektet gi kortere rutetider for busstilbud i E39-korridoren.  Prosjektet berører ikke myke trafikanter 

(syklister eller gående) direkte.  

Ser vi på fordelingen mellom næringsliv/offentlig sektor (godstrafikk og tjenestereiser) og private reiser 

(arbeidsreiser, fritidsreiser) fordeles beregnet nytte jevnt mellom de to gruppene.  

Ulike aldersgrupper (barn, ungdom, voksne, eldre) 

Vi kan ikke identifisere noen spesielle fordelingsvirkninger knyttet til ulike aldersgrupper.  

Grupper med ulik mobilitetsevne (gående, syklende, barn, bevegelseshemmede osv.) 

Korridorvalget for ny E39 berører ikke myke trafikanter med ulik mobilitetsevne direkte. Det er imidler-

tid viktig å lage gode løsninger for disse gruppene for å unngå at veien blir en barriere, f.eks. tilpassede 

underganger/broer, tilgang til bussholdeplasser, tilgang til friluftsområder.  

Ulike deler av næringslivet  

Generelt er det næringslivet og trafikanter langs den nye E39 som tjener på prosjektet, siden de får 

kortere reisetid, lavere reisekostnader og blir knyttet tettere sammen. Samtidig kan deler av næringsli-

vet bli negativt påvirket (f.eks. handelsstanden i små tettsteder mister kunder når reiseveien til store 

handelssentra blir redusert).  

De positive virkningene for næringslivet vil gå på bekostning av landbruksinteresser. Gårdsbruk vil få 

redusert næringsgrunnlag når veien blir lagt over dyrka mark og beiteområder, og den skaper barrierer 

og splitter opp gårdsbruk.  

I Rogaland går alle tre korridorene gjennom områder med fulldyrka mark og innmarksbeite. Spesielt 

mellom Ualand og Årrestad er områder med stor jordbruksverdi som krysses av veilinjen (R1). Det er 

også middels til store negative konsekvenser for landbruket i strekningen Sagland – Kydland – Bollestad 

(R2 og R3) og Oksafjell – Kydland – Bollestad (R1). Det er lite som skiller mellom korridorene, men R3 

rangeres som best, siden den legger beslag på mindre fulldyrka mark enn R1 og R2. Det er strekningen 

Eide – Sagland (R3) versus strekningen Hovsvatn – Sagland/Oksafjell (R1 og R2) som skiller korridorene. 

Strekningen Skjeggestad – Eide – Sagland har mindre jordbruksverdier og krysser jordbruksområdene 

mer skånsomt enn på strekningen Hovsvatn – Sagland/Oksafjell.  

I Agder er konsekvensene for jordbruket mindre. A2 gir mindre negativ konsekvens, fordi mindre beslag 

av areal og særlig mindre beslag av fulldyrket mark. Der krysser veilinjen imidlertid noen skogområder. 

A1 berører noen små arealer med fulldyrket mark, mest ved Lølandsvatn.  
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Samlet beslag av jordbruksareal er relativt lite, tiltakets omfang tatt i betraktning.  

Ulike nabolag/områder: nærmiljø og friluftsliv  

Beboere som får veien nærmere og som dermed blir utsatt for mer støy og støv fra veien, vil tape på 

det. Tilsvarende får beboere langs dagens vei økt nytte når trafikken flyttes til en ny vei. En stor vei 

gjennom uberørte naturområder vil påvirke friluftslivet negativt, samtidig som noen naturområder kan 

bli lettere tilgjengelige for friluftslivet.  

Alle tre korridorene i Rogaland innebærer negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. De negative 

konsekvensene er minst ved R1, fordi R1 i stor grad følger dagens E39, og dagens bebyggelse og bruk 

av friluftsområder er tilpasset dagens vei. Lokalt vil det likevel være vesentlige konflikter (størst i vestre 

del av strekningen V2b, der den går i urørt mark og berører enkelte boliger, og kryssingen av Ørsdals-

vatnet og Svelavatnet øst for Vikeså). For befolkningen på Bue vil også tiltaket innebære en vesentlig 

forandring. Størst negativ konsekvens i Rogaland er vurdert for de to strekningene Eide – Sagland og 

Sagland – Kydland; R1 unngår begge. R2 kan også ha vesentlige konflikter lokalt. Naturterrenget nord 

for Helleland, utmarksområdene mellom Brynesland og vannet Berse, der det ligger et nettverk av tur-

stier vil bli berørt. Det er likevel marka mellom Bjerkreim og Bue, og i særdeleshet turområdene ved 

Solbjørgnipa som blir påvirket negativt i størst grad. Ved R3 vil i tillegg til det som ble nevnt under R2 

mellom Bjerkreim og Bue også heiområdene mellom Eide i Lund kommune og Helleland bli negativt 

påvirket.  

Nærmiljøene langs dagens E39 – ved Moi, Helleland, Bjerkreim og Vikeså – vil imidlertid nyte godt av (til 

dels) meget sterk reduksjon i trafikkmengde og støy og mindre tungtrafikk om kveld og natt.  

I Agder er det små konflikter med nærmiljø og friluftsliv, med unntak av konfliktpunktene som blir nevnt 

under. A2 rangert bedre enn A1. Begge avlaster dagens E39 med positiv virkning for nærmiljøene langs 

veien (mellom Birkeland og Flikka og mellom Flikka og Sira). 

A1 går i lange strekninger gjennom urørt landskap, men dette er områder med stort sett liten verdi for 

friluftsliv. Lokalt vil veien likevel oppleves som negativt for enkeltpersoner, grunneiere og andre inter-

essenter. For nærmiljø er det største konfliktene ved denne strekningen knyttet til nærføring til boligene 

ved Birkeland i øst og passeringen av Sira-dalføret i vest. I tillegg vil tiltaket slik det er skissert være 

ødeleggende for den lille grenda Gausdal ved Lølandsvatn. Den lange daglinjen mellom Birkeland og 

Lølandsvatn tilfører et kraftig, støyende inngrep i et område som i dag fremstår som stille og lite påvirket 

av større tekniske inngrep. Lokalt vil enkelte områder som i noen grad benyttes til som turområder i dag 

bli vesentlig forringet av tiltaket, som eksempelvis hytteområdet ved Dunsædvatn. Opplevelseskvalite-

tene vest for Lølandsvatn vil bli tilnærmet ødelagt som følge av støy og andre nærføringsulemper knyttet 

til ny E39. Konfliktene er størst nærmest Sira ettersom bruksintensiteten er vurdert å være noe høyere 

her. Vest for Sira innebærer tiltaket en kraftig barriere som splitter et område som kan ha betydning 

som nærturterreng i dag.  

A2 går berører området nord for Flekkefjord, det berører dermed områder med flere mennesker. Fri-

luftsområdene mellom Selura og Flikka og kryssingen av Sira dalføret som bidrar negativt. For nærmiljøet 

er de største konsekvensene for denne strekningen knyttet til kryssområdet ved Birkeland og kryssingen 

av Sira-dalføret. Ellers passerer denne strekningen stort sett gjennom ubebodde områder.   
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A  Beregninger av langsiktige forde-
lingsvirkninger 
I Hoveddel I drøftes størrelsen på agglomerasjonsvirkninger ved veginvesteringene og hvordan disse 

fordeler seg lokalt.  Både selve byggeprosjektet og den økte produktiviteten som følger etter at vegen 

åpnes vil ha ringvirkninger utover de lokale arbeids- og boligmarkedene. For det første vil investerings-

aktiviteten gi økt etterspørsel fra leverandørindustrien og etter arbeidskraft fra hele landet. For det 

andre vil de lokale produktivitetsvirkningene øke vekst og etterspørsel etter varer og tjenester både i 

områdene i nær tilknytning til den nye vegen og langt utover de lokale markedene.  

Dette innebærer også konkurranse om innsatsfaktorene mellom ulike sektorer i økonomien i andre de-

ler av landet. Utbyggingen vil kunne drive opp prisene på kapital og arbeidskraft under anleggsperioden, 

og produktivitetsvirkningene vil påvirke økonomien ikke bare lokalt, men også nasjonalt etter ferdigstil-

lelse. Arbeidskraften flytter seg mellom fylkene, og arbeidsmarkedene vil preges av at økningen i syssel-

setting tilknyttet prosjektet vil tiltrekke seg arbeidstakere fra andre regioner. Både når en skal vurdere 

hvordan virkningene næringslivet endres lokalt, og fordelingen av sysselsetting og produksjon over lan-

det, er det nødvendig å ta hensyn til de overordnede ressursskrankene. Spesielt vil prosjekter av denne 

størrelsesorden påvirke priser og dermed regional produksjon og etterspørsel etter varer og tjenester.  

Vi har beregnet fordelingen av den økte produksjonen og endringer i arbeidsmarkedet for andre deler 

av landet ved hjelp av vår makro- og regionaløkonomiske modell NOREG (NORsk REGionalmodell, se 

nærmere omtale i Bruvoll m.fl. 2015). Modellen beregner ringvirkninger innenfor en nasjonaløkonomisk 

ramme der bruken av ressurser i økonomien (arbeidskraft, kapital) er begrenset. Modellen har en re-

gional inndeling, der vi skiller ut de tre fylkene tiltaket gjennomføres i, og øvrige deler av landet.  

Grunnlaget for beregningene kommer fra Norconsults anslag på investeringsomfanget, produktivitets-

beregningene i kapittel 6, og beregningen gjelder alternativet indre korridor (Lølandsvann). Investe-

ringene fordeles over årene før produktivitetsveksten slår inn. I produktivitetsberegningene anslår vi at 

verdiskapingen vil øke med 134 mill. 2016-kr årlig. Vi har lagt inn en økning i verdiskaping i modellen i 

form av oppjustert vekst tilsvarende den anslåtte veksten i underliggende verdiskaping i kapittel 6.1.2. 

forklarer vi nærmere modellen og hvordan analysen er utført. 

NOREG-Modellen 

Makromodulen i modellen vi har brukt er en standard anvendt generell likevektsmodell for vekst hvor 

de primære vekstfaktorene er eksogene tilganger på høyt og lavt utdannet arbeidskraft, kapital og tek-

nologi, skjematisk illustrert i figur V1. Næringene opplever ulik produktivitetsfremgang og tilgang på de 

primære innsatsfaktorene. Generell likevekt betyr at tilbud må være lik etterspørsel i alle markeder, 

både produktmarkedene og markedene for hver type arbeidskraft, og kapital. Modellen har en restrik-

sjon på den årlige handelsbalansen overfor utlandet. Handelsbalansen legger føringer på det innen-

landske kostnadsnivået, idet utviklingen i priser på internasjonale varer og tjenester settes av modell-

brukeren. Gitt tilgangen på arbeidskraft, kapital og handelsbalanserestriksjonen, tilpasses privat konsum 

slik at sparing er lik investering og alle ressurser brukes opp i økonomien. 
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Figur V1. Makromodulen i NOREG 

 

Figur V2 illustrerer analysen av infrastrukturinvesteringene innenfor en nasjonal likevektsramme. Den 

beregnede produktivitetsvirkningen legges inn i makromodulen som en konstant økning i produktivite-

ten fra ferdigstillingsåret. Investeringen i utbyggingsårene modelleres som en økning i offentlig konsum 

av bygge- og anleggsprodukter.  

Disse endringene gir for det første en positiv impuls til nasjonal produksjon gjennom produktivitetsveks-

ten. Videre gir den en omfordeling av ressursene til bygg- og anlegg fra andre deler av offentlig konsum. 

Investeringen vil naturlig nok gi en positiv aktivitetsimpuls til næringslivet i utbyggingsregionen, men 

ikke nødvendigvis nasjonalt, siden ressurser trekkes fra andre offentlige investeringer. Nettovirkningene 

finner vi svaret på i simuleringen av makromodulen (2).  

Resultatene fra makromodulen fordeles på fylkene i regionalmodulen (3). Først spres forskjellen i BNP-

effekten av investeringen, altså økt offentlig konsum fra bygg og anleggssektoren. Halvparten av virk-

ningen legges til fylket hvor utbyggingen finner sted og resten av virkningen fordeles på hele landet 

etter fylkenes andel av bygg og anleggssektoren nasjonalt.  

Effekten spres videre i henhold til de estimerte handelsmønstrene mellom fylkene. Deretter spres virk-

ningen av produktivitetsvirkningen med utgangspunkt i fylket hvor utbyggingen finner sted, og videre i 

henhold til de estimerte handelsmønstrene mellom fylkene. Den samlede virkningen for hvert fylke vil 

altså være en sum av de direkte og indirekte virkningene av selve utbyggingen og de direkte og indirekte 

virkningene av økt produktivitet. 

Figur V2. Interaksjonen mellom markromodulen og regionale virkninger 

 

Regionalmodulen beregner netto ringvirkninger av investeringen og produktivitetsendringen i de en-

kelte regionene der infrastrukturinvesteringen gjennomføres. I tillegg rapporterer vi de samlede, nasjo-

nale virkningene fra makromodulen. Beregningene er tilleggsinformasjon om fordelingsvirkninger og 
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drøftinger av resultatene, og inngår ikke som del av netto ringvirkninger som oppsummeres i hovedre-

sultatene.  

Figur V2 illustrerer også at modellen kan analysere virkninger av endringer i de generelle nasjonale 
forutsetningene, som om teknologisk endring, innvandring og oljepriser, noe som kan være aktuelt for 
følsomhetsanalyser i forbindelse med analyser av større infrastrukturprosjekt.  
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B Konkurranseindekser 
Som del av prosjektet har vi testet ut en metode for identifikasjon av ufullkommen konkurranse i utred-

ningsområdet. Utgangspunktet er en hypotese om at relativt lave lønninger, høyt driftsresultat per an-

satt eller høy kapitalavkastning sammenlignet med enn gjennomsnittet i regionen i områder kan indi-

kere ufullkommen konkurranse.  

Indeksene er basert på regnskapsdata for alle aksjeselskap i prosjektområdet, levert av PROFF. Databa-

sen er på 5-sifret NACE nivå, og dekker 351 nace-bransjer, og fordelt på 54 postnummer i 14 kommuner. 

Selvstendig næringsdrivende og offentlige arbeidsplasser er ikke med i regnskapsstatistikken. Data og 

metode er også omtalt i kapittel 5.3. I det følgende vil vianalysere en indeks for lønnsnivå . I tillegg har 

vi beregnet  indekser for driftsresultat per årsverk driftsresultat ifht summen av egenkapital og gjeld:   

 (13) 𝐿ø𝑛𝑛𝑠𝑛𝑖𝑣å𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑝𝑘 = ∑

𝑊𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘

𝑚𝑎𝑥𝑏 (
𝑊𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘
)

𝑏𝑘 ∗
𝐿𝑏𝑝𝑘

∑ 𝐿𝑝𝑏𝑘𝑏
 

W er summen av lønn, trygd og pensjon og L er antall årsverk i bransje b, postnummer p og sektor k. 

 (14) 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑝𝑘 = ∑

𝐷𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘

𝑚𝑎𝑥𝑏 (
𝐷𝑏𝑝𝑘

𝐿𝑏𝑝𝑘
)

𝑏𝑘 ∗
𝐷𝑏𝑝𝑘

∑ 𝐷𝑝𝑏𝑘𝑏
 

der D er driftsresultat og L er antall årsverk i bransje b, postnummer p og sektor k, og 

(15) 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑝𝑘 = ∑

𝐷𝑏𝑝𝑘

𝐾𝑏𝑝𝑘

𝑚𝑎𝑥𝑏 (
𝐷𝑏𝑝𝑘

𝐾𝑏𝑝𝑘
)

𝑏𝑘 ∗
𝐾𝑏𝑝𝑘

∑ 𝐾𝑝𝑏𝑘𝑏
 

der K er sum egenkapital og gjeld.  

På samme måten som for lønnsnivåindeksen har vi undersøkt systematiske forskjeller mellom postnum-

rene for disse to indeksene. Oppsummeringen er at denne metoden ikke ser ut til å bringe oss nærmere 

avklaringer av mulig ufullkommen konkurranse i utredningsområdet. Vi presenterer derfor ikke resulta-

tene som del av hovedanalysen, men i vedlegget her som en dokumentasjon på et arbeid i metodeut-

viklingen.  

Konkurranseindeksen for lønnsnivå måler vektet gjennomsnittslønn i hver sektor og for hvert postnum-

mer, sammenlignet med hele regionen, i dette tilfellet 14 kommuner i tilknytning til ny E39. Vi ser på 

fem sektorer: industri, bygg og anlegg, varehandel, reiseliv, og tjenesteyting. Vi undersøker deretter om 

lønnsnivået i en sektor er lavt for et postnummer i forhold til lønnsnivået ellers i regionen, der hypotesen 

er at dette kan indikere ufullkommen konkurranse.  

Kommunene Stavanger, Sola og Sandnes er byområder som kjennetegnes av høy grad av konkurranse 

både på tilbuds- og etterspørselssiden. De tre kommunene utgjør et stort sammenhengende marked, 

og vi anser derfor ikke at problemstillingene om innelukkede markeder og markedsmakt i dette området 

er relevant. Stavanger, Sola og Sandnes er derfor ikke med i analysen. 
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Figur V3 illustrerer hovedresultatene, der mørke farger gjengir lave lønninger per årsverk relativt til høy-
este lønnsnivå i regionen. Av første figuren til venstre ser vi at lønningene innenfor tjenesteytende næ-
ringer er relativt lave i noen områder i Gjesdal og Sokndal. Spørsmålet er da om dette er generelle trekk 
ved de ulike sektorene. Vi ser ikke den samme tendensen i Sokndal innenfor for eksempel varehandel 
og reiseliv. Vestre del av Gjesdal har også lav avlønning innenfor tjenesteyting, nærmere bestemt in-
nenfor teknisk konsulentvirksomhet. Men siden Gjesdal ligger såpass tett opptil Stavanger-markedet, 
skyldes dette trolig ikke markedsmakt. Selv om indeksen sammenligner like sektorernæringer, kan det 
også innenfor en næring, være store lønnsforskjeller som skyldes ulike typer kompetanse. For eksempel 
kan forklaringen være at ufaglærte sesongarbeidere har lavere lønn enn helårsansatte, og at stort om-
fang av sesongarbeidere ved Kongeparken trekker ned gjennomsnittet for kommunen. 

Hovsherad i Lund, som ligger midt i området for vegutbyggingen, har relativt lave lønninger innenfor 
industri. Men dette er ikke et generelt trekk for Hovsherad, siden lønnsnivået er høyt i de andre sekto-
rene. Tilsvarende gjelder de andre postnumrene innenfor Lund kommune. Dagens E39 går allerede gjen-
nom kommunen med god forbindelse både vestover til Stavangerområdet og sørover til Flekkefjord. Vi 
mener det er grunn til å tolke funnene i den retning at det ikke er hindringer for konkurranse om ar-
beidskraften i kommunen.  

Samme resonnementet gjelder for Bjerkreim, som ifølge analysen har lavest avlønning innenfor reiseliv. 
Her er også tallgrunnlaget svakt, og funnet er ikke konsekvent på tvers av de andre sektorene. Bjerkreim 
ligger også såpass nær både Gjesdal og byområdet vestover mot Stavanger, at det er grunn til å tro at 
det er sunn konkurranse i arbeidsmarkedet. 

Hægebostad med få arbeidsplasser og relativt stor avstand til alternative arbeidsmarkeder er en mulig 
kandidat for at lønningene kan settes lavere på grunn av ufullkommen konkurranse. Hægebostad har 
også relativt lave lønninger innenfor bygg og anlegg, industri og reiseliv. Samtidig får innbyggerne i Hæ-
gebostad vesentlige lavere reisekostnader med ny E39, noe vi ser ved at tettheten øker med nærmere 
9 prosent med indre korridor. Vi vurderer det som sannsynlig at ny E39 kan ha positive samfunnsøko-
nomiske gevinster i form av økt konkurranse for denne kommunen.  

Også deler av Lund, Sirdal og Flekkefjord har lav avlønning innenfor industriarbeidsplasser, men det er 
vanskelig å se generelle trekk over flere sektorer, noe som tyder på at arbeidskraften vil kunne flytte 
mellom bransjer om lønnsnivået innenfor industrien er lavere enn for andre næringer. 

Oppsummert kan vi ikke konkludere med at vi finner tendenser til ufullkommen konkurranse i arbeids-
markedene i utredningsområdet. Av dette grunnlaget kan vi derfor heller ikke anslå eventuelle netto 
ringvirkninger knyttet til redusert effektivitetstap som følge av vegtiltaket. 

De tilsvarende vurderingene som er gjort for driftsresultat og kapitalavkastning omtales i Vedlegg 3. Når 
vi sammenligner driftsresultat og kapitalavkastning i ulike sektorer finner vi heller ikke noen systematisk 
variasjon mellom kommunene. Det kan være flere grunner til at dette. For det første kan det være store 
forskjeller mellom virksomhetene selv innenfor de aggregerte sektorene, basert på NACE-koder. Innen-
for industri kan det for eksempel være høyteknologisk arbeidskraft i ett område, og mer tradisjonell 
industri i et annet med stor grad av ufaglært arbeidskraft. Desto mindre homogene virksomheter i hver 
sektor, desto vanskeligere blir de å sammenligne, og desto mindre relevant blir indeksene som mål på 
konkurranse i markedet.  
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Figur V3:  Lønnsnivåindeksen, sektorvis og gjennomsnitt for alle sektorer 

Tjenesteyting Industri 

  

Bygg og anlegg Varehandel 

  

Reiseliv GJENNOMSNITT OVER SEKTORER 

  

Kilde: Vista Analyse/PROFF-data 
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Som vi ser av Figur V4 og V5 er det ingen systematisk variasjon mellom kommunene når vi sammenligner 

driftsresultat og kapitalavkastning i ulike sektorer. Det kan være flere grunner til at denne metoden ikke 

fører fram. For det første kan det være store forskjeller mellom virksomhetene selv innenfor de aggre-

gerte sektorene, basert på NACE-koder. Innenfor industri kan det for eksempel være høyteknologisk 

arbeidskraft i ett område, og mer tradisjonell industri i et annet med stor grad av ufaglært arbeidskraft. 

Desto mindre homogene virksomheter i hver sektor, desto vanskeligere blir de å sammenligne, og desto 

relevant blir indeksene som mål på konkurranse i markedet. En løsning kunne være å sammenligne virk-

somheter på 5-sifret NACE-nivå, men da trengs en større datamengde.  

Tabell V1: NACE-koder 

Næring Nacekoder 

Industri 05.000 til 34.000 

Bygg og annlegg 41.000 til 44.000 

Varehandel 45.000 til 48.000 

Reiseliv 55.000 til 57.000 

Tjenesteyting 58.000 til 83.000 og 94.000 til 97.000 

Kilde: Vista Analyse 
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Figur V4.  Driftsresultatindeksen, sektorvis og gjennomsnitt for alle sektorer (grå områder: mang-
lende data)  

Tjenesteyting Industri 

  

Bygg og anlegg Varehandel 

  

Reiseliv GJENNOMSNITT OVER SEKTORER 

  

Kilde: Vista Analyse/PROFF-data 
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Figur V5.  Kapitalavkastningsindeksen, sektorvis og gjennomsnitt for alle sektorer (grå områder: 
manglende data)  

Tjenesteyting  Industri 

 

 

 

Bygg og anlegg  Varehandel 

 

 

 

Reiseliv  GJENNOMSNITT OVER SEKTORER 

 

 

 

Kilde: Vista Analyse/PROFF-data 
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C Kommuner og delområder 
Tabell V under viser hvilke kommuner som inngår i trafikkmodellen. I beregningene av produktivitets-

virkninger i kapittel 6 analyseres kommunene i planområdet på delområdenivå, se Tabell V. 

Tabell V2 Kommuner i transportmodellen 

Kommunenr Kommune Fylke 

901 Risør Aust-Agder 

904 Grimstad Aust-Agder 

906 Arendal Aust-Agder 

911 Gjerstad Aust-Agder 

912 Vegårshei Aust-Agder 

914 Tvedestrand Aust-Agder 

919 Froland Aust-Agder 

926 Lillesand Aust-Agder 

928 Birkenes Aust-Agder 

929 Åmli Aust-Agder 

935 Iveland Aust-Agder 

937 Evje og Hornnes Aust-Agder 

938 Bygland Aust-Agder 

940 Valle Aust-Agder 

941 Bykle Aust-Agder 

1001 Kristiansand Vest-Agder 

1002 Mandal Vest-Agder 

1003 Farsund Vest-Agder 

1004 Flekkefjord Vest-Agder 

1014 Vennesla Vest-Agder 

1017 Songdalen Vest-Agder 

1018 Søgne Vest-Agder 

1021 Marnardal Vest-Agder 

1026 Åseral Vest-Agder 

1027 Audnedal Vest-Agder 

1029 Lindesnes Vest-Agder 

1032 Lyngdal Vest-Agder 

1034 Hægebostad Vest-Agder 

1037 Kvinesdal Vest-Agder 

1046 Sirdal Vest-Agder 

1101 Eigersund Rogaland 

1102 Sandnes Rogaland 

1103 Stavanger Rogaland 

1111 Sokndal Rogaland 

1112 Lund Rogaland 

1114 Bjerkreim Rogaland 
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1119 Hå Rogaland 

1120 Klepp Rogaland 

1121 Time Rogaland 

1122 Gjesdal Rogaland 

1124 Sola Rogaland 

1127 Randaberg Rogaland 

1129 Forsand Rogaland 

1130 Strand Rogaland 

1133 Hjelmeland Rogaland 

1141 Finnøy Rogaland 

1142 Rennesøy Rogaland 

1144 Kvitsøy Rogaland 

 

 

Tabell V3 Delområder 

Dekområdekode Benevnelse i 
modellen 

Område 

100401 Flekkefjord01 Hidra 

100402 Flekkefjord02 Sentrum vest 

100403 Flekkefjord03 Sentrum øst 

100404 Flekkefjord04 Bakke/Gyland 

103701 Kvinesdal01 Kvinesdal ytre 

103702 Kvinesdal02 Kvinesdal sentrum 

103703 Kvinesdal03 Kvinesdal midtre 

103704 Kvinesdal04 Kvinesdal øvre 

110101 Eigersund01 Eigerøy 

110102 Eigersund02 Hellvik 

110103 Eigersund03 Eie 

110104 Eigersund04 Egersund 

110105 Eigersund05 Mong 

110106 Eigersund06 Helleland 

111201 Lund01 Moi 

111202 Lund02 Hovsherad 

111203 Lund03 Ualand 

111901 Hå01 Høyland 
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111902 Hå02 Nærbø 

111903 Hå03 Varhaug 

111904 Hå04 Vigrestad 

111905 Hå05 Ogna 

112101 Time01 Bryne 

112102 Time02 Rosseland 

112103 Time03 Hognestad/Vestly 

112104 Time04 Frøyland 

112105 Time05 Undheim/Eikeland 

112201 Gjesdal01 Ålgård/Bygda 

112202 Gjesdal02 Oltedal 

112203 Gjesdal03 Indre Del 
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D Variantområder 

Innledning 

For de ulike korridoralternativene, er det flere varianter på deler av strekningen. Dette notatet innehol-

der vurderinger av hvordan ulike varianter påvirker omfanget av lokale og regionale virkninger.  

Analysen av andre samfunnsmessige virkninger har flere temaområder, hvorav «Lokale og regionale 

virkninger» er et temaområde. Analysen omfatter virkninger knyttet til tre hovedindikatorer – arbeid, 

bolig og senterstruktur -  og de arealmessige konsekvensene av disse virkningene. Det er særlig næ-

ringslivet og sekundære arealbruksvirkninger som påvirkes ulikt av variantene. Potensialet for næringsliv 

knytter seg til at det kan utløses nytt areal i tilknytning til kryss, mens variantene kan i ulik grad distan-

sere byer og tettsteder fra veien med det som konsekvens at potensialet for service og tjenesteyting for 

reisende kan økes/reduseres. Selve veien er et stort landskapsinngrep som kan påvirke bostedsattrakti-

vitet dersom den legges tett på boligområder.    Variantene har først og fremst lokale virkninger, mens 

de regionale virkningene primært slår ut i tilknytning til valg av korridor.   

I figuren under er kompleksiteten i analysen oppsummert. 14 kommuner er berørt av de 6 alternative 

korridorene og de 4 variantområdene. Videre omhandler analysen flere tidspunkt der vi tar utgangs-

punkt i dagens situasjon, framskriver mot 2030 til et referansealternativ, vurderer konsekvenser av til-

taket fra 2030 og drøfter i grove hovedtrekk mulig utvikling mot 2050 med og uten vei.  

Forutsetninger 

Denne analysen bygger verken på befaringer i felt eller workshops/intervjuer lokalt. Analysen bygger 

alene på dokumentanalyser og vurderinger etter kart. Det gjør analysen og anbefalingene usikre.  

Analysen omhandler de fire analyseområdene bosetting, næringsliv, senterstruktur og deres virkninger 

på arealbruk. 
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Figur 12-3 Analysens delelementer 

 

Figur 12-4 Analysens temaområder. 

 

Fire varianter – lokale virkninger 

Figuren under gir en oversikt over de fire variantene på strekningen Sandnes-Lyngdal vest. Variantene 

er alternative trasévalg på ulike deler av strekningen.  

 

 



Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal vest - Ålgård 
 

Vista Analyse  |  2018/11 115 
 

Figur 12-5 Varianter og variantområder 

 

Variantområde V1 Skjeggestad – Eide (R3) 

Varinatområde 1 påvirker kommunen Lund. 

I Drangsdalen er det to varianter for korridoren R3, V1a som går i daglinje og V1b som går i tunnel. Lokalt 

går V1a i utkanten av et grusuttak og et gårdsbruk samt noe jordvei, med tunnelvarianten blir det ingen 

påvirkning på bolighus og næring.   Variant V1b er derfor å foretrekke- under forutsetning av at næ-

ringslivet som drives i området har en størrelse og et omfang som er viktig lokalt. Forskjellen mellom 

variantene er liten.  Variantene har ingen påvirkning på bosetting, boligmarked, senterstruktur eller 

andre temaområder. 

 Konklusjon – V1b foretrekkes – begrunnet i næringsliv.  
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Figur 12-6  Strekningen Skjeggestad-Eide via Drangsdalen 

 
Kilde Norconsult 

Figur 12-7 Utsnitt arealplan Lund kommune, Drangsdalen. Ressursutvinning markert med brunt. 

 

Variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell (R1) 

Variantområde 2 påvirker kommunene Lund og Eigersund. 

Ved Årrestad og Ualand er det to varianter for korridoren R1, V2a Ualand nord, med et kryss ved Årre-

stad nord og V2b Ualand sør, med et kryss ved Årrestad sør. Her går begge variantene gjennom bolig- 

og næringsområder der strekningene går i dagen. V2b følger delvis dagen E39, mens V2a berører om-

råder som i dag er mer skjermet mot hovedveien.  
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I kommuneplanens arealdel for Lund kommune er det avsatt areal for næringsformål langs dagens E39. 

En avkjøring så langt øst som mulig i Årrestad er derfor å foretrekke for disse områdene. For Lund kom-

mune kan det være grunn til å anta at variant V2b er å foretrekke, begrunnet i næringsareal ved Bilstad. 

Se Figur 12-9. 

I kommunenplanens arealdel for Eigersund kommune berøres de skraverte områdene nord for Tekse-

vatnet av V2a. Her er et større sammenhengende område med hensynssone for friluftsliv, naturmiljø, 

landskap og landbruk. Se Figur 12-10. Slike kvaliteter er viktige for bostedsattraktivitet og fritidsformål. 

Variant V2b vil på denne bakgrunn være å foretrekke.  

 Konklusjon – V2b foretrekkes – begrunnet i næringsliv og bostedsattraktivitet 

Figur 12-8 Strekningen Hovsvatn – Oksafjell via Ualand og Årrestad 

 
Kilde Norconsult 
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Figur 12-9 Utsnitt av arealplan Lund kommune. Ualand. 

 
Kilde Lund kommune 

 

Figur 12-10 Utsnitt kommuneplan – arealdel – Eigersund kommune. Årrestad 

 
Kilde Eigersund kommune 

Variantområde V3 Oksafjell – Kydland (R1) 

Variantområde 3 påvirker Bjerkreim kommune. 

V3b vil i sin helhet gå utenfor Vikeså. V3a vil gå i høydedraget over Vikeså sentrums sørlige deler og 

veien vil ikke ha avkjøring ved sentrum, men øst for sentrum, utenfor synsfeltet for gjennomreisende. 

Vikeså har vært et stoppunkt for service for reisende langs E39. For tilbud av varer og tjenester til de 

reisende langs E39 vil de alternative korridorene med kryss bidra til at Vikeså i liten grad kan forvente 
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omsetning som følge av at reisende stopper på impuls og handler. Krysset øst for Vikeså vil være for 

langt unna til at Vikeså fremstår som attraktivt.  

Med den foreslåtte kryssløsningen vil V3a og V3b å ha samme – og liten - virkning for næringsliv og 

næringsutvikling i Vikeså sentrum og for Bjerkreim kommune generelt. Det vil kunne utvikles næring 

ved kryssområdet som er lokalisert mellom de to tettstedene Vikeså og Bjerkreim, men dette vil være 

uavhengig av variantene.  

Vikesås potensial som innfartsområde til fritidsområder i fjellet nord for sentrum opprettholdes og po-

tensialet forventes å være uavhengig av variantene. 

I kommunens arealplan er det lagt ut areal for boligformål nordvest for Svelavatnet. Området har høy 

bostedsattraktivitet og kan utvikles til et attraktivt boligområde som kan dekke arbeidsmarkedet i Stav-

angerregionen når reiseavstanden kortes ned. Områdets attraktivitet forventes å reduseres som følge 

av utsyn mot veien (redusert utsiktskvalitet) etter variant V3a.  

Variant V3b antas å være best for å opprettholde Vikesås bostedsattraktivitet som vil kunne få økt verdi 

med kortere avstand til Stavanger-regionen. Motsatt vil variant V3a gi en trafikkert strekning inn mot 

Vikeså og redusere bostedsattraktiviteten.  

 Konklusjon – V3b foretrekkes – begrunnet i bostedsattraktivitet - kan bidra til økt etterspørsel 

etter boligtomter når reiseavstanden til arbeidsmarkedet i Stavangerregionen reduseres. 

Figur 12-11 Strekningen Oksafjell – Kydland – variantområde 3. 
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Figur 12-12 Fra kommunens arealplankart. Bjerkreim kommune. Regulert boligområde merket gult. 

 

 

Variantområde V4  Kydland – Bollestad (R1, R2, R3)  

Variantområde 4 påvirker kommunene Bjerkreim og Gjesdal.  

Fra Kydland følger variant V4a Søylandsdalen inn mot fjellet på østsiden av dalen før den skrår mot vest 

og krysser dagens E39 ved Hamrane. Deretter videre mot Tindafjell gjennom noe jordbruksareal og inn 

i tunnel som kommer ut til dagens E39 ved søndre del av Haraland. Variant V4b tar av fra Kydland og 

krysser jordbruksareal og følger deretter heilandskap, før også den går inn i tunnel gjennom Tindafjell. 

Varianten går noe lenger nord gjennom Haraland før den kommer ned til dagens E39 og går videre mot 

Bollestad i samme trase som V4a.  

Avkjøringen ved Bue sør for Kydland er viktig og omtalt spesielt i hovedrapporten. Tilsvarende er avkjø-

ring ved Skurve ved Bollestadkrysset svært viktig.  

Kyllingstad har viktige jordbruksområder som bør unngås for å opprettholde dagens landbruksaktivitet. 

Begge variantene går utenom Kyllingstad slik at konsekvenser i dette området unngås. Begge variantene 

går utenom Kyllingstad slik at konsekvenser i dette området unngås. 

Gjesdal kommune har sine boligutbyggingsprosjekter sentralt i Ålgård og har ingen strategi for spredt 

boligutbygging, men ny E39 kan bidra til økt boligutbygging i randsonene. Begge variantene er gunstig 

variant for både boligmarked og næringsareal i Kyllingstad. Varianten vil ikke påvirke senterstruktur og 

bare i liten grad redusere arealtilgang for bolig og næring.  

Virkninger for landbruk inngår ikke i denne analysen.  

V4a vil i større grad gå gjennom eksisterende bebyggelse, noe som kan gi redusert bostedsattraktivitet 

i landbruksområdene langs traséen.  Disse variantene ansees derfor å gi større negative virkninger lokalt 

enn de to foregående alternativene. 

V4b er foretrukket variant 
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V4b vil i størst grad opprettholde bostedsattraktiviteten i området mellom Søyland og Fiske. Ingen av 

variantene påvirker næringsarealer slik disse fremgår av eksisterende kommuneplaner. Variant V4b vur-

deres å være marginalt bedre enn Variant 4a – begrunnet i bostedsattraktivitet i Kyllingstad. 

Figur 12-13 Strekningen Kydland – Bollestad. Variantområde 4.  
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