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Sammendrag 
Delprosjekt Samfunn, under hovedprosjektet «Ferjefri E39», er Ikke primært opptatt 
av trafikken i seg selv. Vi er opptatt av hva denne trafikken betyr og innebærer for et 
samfunn. Å investere i infrastruktur handler om å bidra til samfunnsutviklingen. Det 
handler om å gjøre de riktigst mulige prioriteringer for å sikre fremtiden for oss og 
kommende generasjoner. Delprosjekt Samfunn ønsker å bidra til at disse  
prioriteringene baserer seg på et godt grunnlag. Vi ønsker å få bedre frem samfunns-
effektene som kommer som en følge av investeringer i store infrastrukturprosjekter, 
og til det trenger vi metodisk videreutvikling og synliggjøring på en annen måte enn 
i dag. Vi har ikke svar på alle spørsmålene vi stiller, men vi ser det som viktig å være 
positivt innstilt til et bredt spekter av tilnærminger i vårt forsøk på å bygge ny  
kunnskap innen faget. 

Alle vurderinger rundt samfunnsmessige effekter handler om å sette forutsetninger 
og faktorer som i sin tur gir føringer for resultatet. Å diskutere disse forutsetningene 
og evaluere hvordan ulike forutsetninger gir ulike utslag på beregningene mener vi 
er viktig. Ingen kan spå sikkert om fremtiden. 

Analyseselskapet Menon har gjort sine metodiske analyser mot produktivitets-
utvikling, ringvirkninger, klyngeeffekter og langsiktige likeeffekter for næringsliv og 
arbeidsmarked i regioner som påvirkes av større investeringer i infrastruktur. De har 
gjort vurderinger mot Eiksundsambandet, E18 Kristiansand-Grimstad og ferdig-
stillelse av Lofast. De to første prosjektene viser verdiskapingseffekter for berørte 
kommuner som er rundt 10 % høyere enn referansekommunene. Lofast viser ingen 
signifikant effekt med Menon sin tilnærming, noe som trolig henger sammen med at 
dette prosjektet ikke gir noen sammenkobling av arbeidsmarkeder.

Møreforsking Molde har analysert hvordan flytrafikken og hurtigbåtforbindelser som 
er tilknyttet E39 kan utvikle seg ved en Ferjefri E39-utbygging. Arbeidet viser naturlig 
nok en nedgang i flytrafikken på interne ruter på Vestlandet, at de mindre flyplassene 
får større lekkasjer til andre større flyplasser og at noen hurtigbåtforbindelser vil 
forsvinne som følge av ferjefrie vegstrekninger. Møreforsking synliggjør at flytrafikk 
mellom Bergen og Haugesund trolig faller bort, og at Bergen-Stavanger får et vesentlig 
svekket grunnlag. Arbeidet har ikke fokusert på den overordnede strukturen, dvs. 
eventuelt bortfall av flyplasser, men kun på effekter for eksisterende flyplasser.

BI har gjennomført første delstrekning av sitt pågående prosjekt på E39, mellom 
Bergen og Stavanger. Dette prosjektet ser på ulike næringsklyngeeffekter, med 
fokus på konkurranse, samarbeid, komplementaritet og arbeidsmobilitet. Dynamikk 
og attraktivitet for og i en region, som har virkninger på sysselsetting og verdiskaping, 
er sentralt. Prosjektet viser svært store verdier, hvor en ferjefri forbindelse mellom 
Bergen og Stavanger indikerer årlige gevinster i spennet mellom 30 og 100 mrd. 
kroner. Delstrekningene Kristiansand og Stavanger, samt Trondheim og Kristiansund/ 
Molde, vil bli analysert på tilsvarende måte  i løpet av første halvår 2014.
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Delprosjekt Samfunn har fått etablert en egen delområdemodell, basert på  
tradisjonelle transportmodeller, som spesifikt er etablert for E39 på hele strekningen 
fra Trondheim til Kristiansand. Her er det kjørt ulike konsept for utbygging av E39, 
og resultater så langt tyder på store trafikale effekter av en ferjefri veg på Vestlandet. 
Konseptene varierer fra full utbygging med både ferjefrie fjordkryssinger og utbedret 
vegstrekninger i mellom, til kun utbygging av delstrekninger, kun fjordkryssinger og 
kun vegutbedringer. Beregninger viser det vi kan se på andre realiserte ferje- 
avløsningsprosjekt, at det er betydelig trafikkvekst ved fast forbindelse (både med 
og uten bompenger). Etableres ferjefrie fjordkryssinger viser modellen kraftig  
trafikkvekst både på kort (år 2020) og lang (år 2060) sikt. Også vegutbedringer uten 
fjordkryssinger bekrefter det store behovet for bedre veger på Vestlandet.

I tillegg til metodeutviklinger arbeider Delprosjekt Samfunn for å etablere et bedre 
datagrunnlag for modellkjøringer. I tillegg til den store ferjeundersøkelsen som er 
beskrevet i forrige delrapport, er det gjort en stor godsundersøkelse som både dekker 
godstrafikk på E39 og på øst-vest-forbindelsene over E136, E16, rv. 7 og E134.  
Dataene fra disse undersøkelsene vil bli brukt til å forbedre de eksisterende  
transportmodellene.

Det vil bli arbeidet videre med å få gode trafikktall fra Nasjonal godstransportmodell. 
Resultater fra Persontransportmodellen og Godstransportmodellen vil bli benyttet 
som grunnlag for de samfunnsøkonomiske analysene som skal gjøres med de mer 
tradisjonelle metodene. 
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Innledning 
Sommeren 2013 ble Stortingsmelding om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-
2023 fra april 2013 behandlet på Stortinget. Her ble det enstemmig vedtak rundt  
daværende regjerings ambisjon om en E39 fra Kristiansand til Trondheim uten ferjer 
og med opprustede vegstrekninger. Ambisjonen innebærer ferdigstilling av en  
ferjefri E39 i løpet av en tjueårs-periode. 

I dette ligger det også at prosjektet «Ferjefri E39» vil måtte gå over i en planleggings- 
/utbyggingsfase i 2014. Til nå har prosjektet vært et overordnet forsknings- og 
utviklingsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Delprosjekt Samfunn har under denne 
paraplyen som mål å bidra til et bedre teoretisk grunnlag for å synliggjøre de samfunns-
messige effekter som kommer av å investere i infrastruktur. Arbeidet gjøres blant 
annet gjennom å innhente ulike typer grunnlagsdata som tradisjonelt ikke er koblet 
mot infrastruktur, gjennomføre egne mer prosjektspesifikke transportmodell- 
beregninger, samt ytterligere analyser av forskjellig karakter. Dette gjøres for å bidra 
i den svært viktige debatten rundt hva tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser 
belyser og ikke belyser når det gjelder å måle virkningene av å investere i infrastruktur. 
En E39 fra Kristiansand til Trondheim som skal gjøres ferjefri, er i denne sammen-
hengen brukt som en svært interessant case for å vurdere samfunnsmessige effekter. 
En sterkt utbedret E39 på Vestlandet vil ha dramatisk annerledes effekter lokalt og 
regionalt, også til en viss grad nasjonalt, enn utbedring av enkeltstrekninger mange 
andre steder. En ferjefri E39 vil gi veldig store tidsbesparelser flere steder, samtidig 
som den også vil ha betydelige andre virkninger i tillegg.

Et helt sentralt element i dette arbeidet vil naturligvis også innebære betraktninger 
og vurderinger rundt negative effekter på samfunnet av investering i infrastruktur. 
Eksempler på dette er blant annet effekter som følge av endret trafikkbilde langs 
E39, klimaregnskapet av å etablere en ferjefri E39 og endringer i samfunnsstruktur 
og tjenestetilbud.  Utredningsarbeid tar tid og Delprosjekt Samfunn har egentlig kun 
begynt å skrape i overflaten av fagfeltet. Nevnte forhold vil være en naturlig del av 
videre arbeid med forskningsprosjektet «Ferjefri E39».

Innholdet i denne rapporten er oppfølging av tidligere arbeid, samt en god del nye 
fokusområdet. Det nye omhandler blant annet:
•	 Makroøkonomiske effekter av å investere i infrastruktur, med en ferjefri E39 som 

case.
•	 Ytterligere fokus på produktivitet og næringslivs- og bosettingsvirkninger  

gjennom ulik metodikk. 
•	 Spesielt prosjekttilpassede trafikk- og transportmodeller for en fullt utbygget og 

ferjefri E39.
•	 Godsundersøkelse for å øke kunnskapen om transporter langs og til/fra  

Vestlandets korridorer.

Som metodikk handler samfunnsøkonomiske analyser i stor grad om fremtiden, og 
vi mener dagens metodikk i enkelte tilfeller kraftig undervurderer de reelle virkninger 
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infrastruktur har på samfunnet. Dette gjelder på alle nivåer; - lokalt, regionalt og 
nasjonalt og omhandler eksempelvis næringsliv, arbeidsliv og bosetting, men også, 
i aller høyeste grad, generell samfunnsstruktur på lengre sikt. Spesielt gjelder dette 
for store prosjekt som endrer struktur i samhandling mellom ulike samfunnsfunksjoner. 
Ferjefri E39 er et slikt prosjekt. Å bygge en E39 uten ferjer er ikke å endre kvaliteten 
på et produkt, men å skape et nytt og  vesentlig bedre produkt. Helt lokalt og regionalt 
har dette sine åpenbare effekter gjennom «en ny hverdag» for et stort influensområde. 
Ser man større på dette, er strengt tatt ingen i stand til å vurdere eller å estimere alle 
mulige virkninger av et slikt gigantisk infrastrukturtiltak. Ser man på en klassisk  
investeringsanalyse, skal man identifisere og kvantifisere alle mulige såkalte  
differansekontantstrømmer (forenklet til denne sammenhengen kan vi kalle de  
effekter av et tiltak). Dette er aldri en rutineøvelse, heller ikke for noen som har gjort 
utallige nytte-/kostnadsanalyser tidligere. Utfordringene med å estimere alle mulige 
kontantstrømmer blir større jo større det påvirkede området blir. 

Ingen er i stand til å estimere alle effekter når disse kan gå helt opp på nasjonalt nivå 
og gripe inn i et stort spekter av samfunnsfunksjoner, privat og offentlig. Derfor blir 
det  mer en strategisk beslutning å vurdere de langsiktige mulighetene som kommer 
i kjølvannet av store infrastrukturinvesteringer. Dette dreier seg for eksempel om 
innovasjoner i næringslivet, gründervirksomhet og utvikling av arbeidsplasser,  
endringer i regioner og næringer over hele landet. Opsjonsteori kan være aktuelt å 
dra inn her, men vi har foreløpig ikke diskutert dette utførlig i vårt prosjekt. Dette vil 
være ett av flere mulige steg videre på feltet.

Vi er av den oppfatning at endringer og omfordeling av trafikk ikke vil være det 
viktigste ved prosjekt som Ferjefri E39. Det viktigste er hvilke effekter investeringer 
i infrastruktur har på «alt det andre». Dette fanges ikke opp i tilstrekkelig grad med 
metodikken slik den er i dag, og videreutvikling er nødvendig. Alt kan ikke måles 
gjennom antall biler. Dagens metodikk har en del begrensninger samtidig som  
beregningsresultatene er sterkt avhengig av de forutsetninger og inngangsdata 
som brukes. 

Uenighet innen et fagfelt er ikke nytt, men vi mener man likevel bør være åpen på at 
ingen samfunnsøkonomiske analysemetode er «korrekte». Delprosjekt Samfunn har 
satt i gang et bredt spekter av utredningsoppdrag med ulike fokus. Alle utredningene 
har som overordnet innfallsvinkel å forsøke å synliggjøre innvirkningen på samfunnet 
av å gjøre investeringer i infrastruktur. Dette kan være svært lokale effekter, eller det 
kan være av stor nasjonal betydning. Vi er opptatt av å synliggjøre så mye som mulig. 
Derfor har vi gjennomført flere tilbudskonkurranser og fagseminar. Flere miljøer har 
kommet med ulike innspill, og alt i sum har allerede gitt en bred debatt og etter vår 
mening et godt fundament for videre arbeid.

Et bredt utvalg av innfallsvinkler og ny metodikk etableres ikke for å forvirre, men for 
å vise spekteret i mulighetsrommet som ligger i samfunnsutviklingen og vurderingen 
av nytte av bedre infrastruktur. En så fullstendig som mulig etterprøvbar metodikk er 
avgjørende, slik at man også kan teste hvordan andre forutsetninger og størrelser 
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på ulike faktorer slår ut. Åpenhet er avgjørende for allmenn aksept, og ulike innfalls-
vinkler kan vise andre mulige resultater av en tenkt utvikling. Alle forskningsoppdrag 
er og blir avsluttet med offentlige rapporter. All dokumentasjon skal være åpen for 
gode diskusjoner og debatter.

NOU2012:16 om samfunnsøkonomiske analyser (Hagen-utvalget) peker på at det er 
en utfordring med tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser å se hvilke virkninger 
som faktisk er med i regnestykket og hvilke som ikke er med. NOU-en anbefaler 
supplerende analyser for å utvide kunnskapen på feltet, samtidig som den også  
understreker det viktige av å utvide kunnskapsgrunnlaget med alternativ metodikk 
og følsomhetsbetraktninger. En bredere fremstilling av hvilke effekter som kommer 
av å gjøre investeringer er viktig for de som skal ta beslutningene. Det er dette  
Delprosjekt Samfunn har tatt mål av seg å gjøre.

Alle vurderinger rundt samfunnsmessige effekter handler om å sette forutsetninger 
og faktorer som i sin tur gir føringer for hva som kommer som resultat. Man kan være 
enig eller uenig i forutsetningene, og det å diskutere disse forutsetningene og evaluere 
hvordan ulike forutsetninger gir ulike utslag på beregningene er viktig (eksempelvis 
trafikkgrunnlag og trafikkutvikling). Ingen kan spå sikkert om fremtiden. Vi kan legge 
til grunn konservative anslag for fremtidig utvikling, eller vi kan legge til grunn svært 
optimistiske anslag. Eller vi kan ta utgangspunkt i erfaringstall på ferjeavløsningsprosjekt 
som viser en vesentlig sterkere vekst i trafikken enn i andre typer vegprosjekt. Å operere 
med et spenn i utviklingen vil gi svært ulike resultater.

Delprosjekt Samfunn er ikke i hovedsak opptatt av trafikken i seg selv. Å investere  
i infrastruktur handler om å bygge landet, og om å bidra til å sikre fremtiden for  
oss og kommende generasjoner. Annerledeslandet Norge har hatt en eventyrlig  
velferdsvekst på tross av turbulente internasjonale forhold, men det er ikke gitt at 
denne situasjonen fortsetter. Infrastruktur er avgjørende for å sikre fremtidens  
arbeids- og næringsliv. 
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1. Fokusområder
Dette delprosjektet har helt siden oppstart for over to år siden, hatt et svært åpent og 
bredt perspektiv. Oppdraget på det overordnede prosjektet kom fra Samferdsels-
departementet og tidligere statsråd Kleppa sommeren 2010: 
«E39 er hovudpulsåra i vest. Ein ferjefri kyststamveg vil redusera avstandsulempene  
i denne landsdelen. Difor har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sett  
i gang eit prosjekt som skal greia ut kva for potensial ein ferjefri kyststamveg vil ha  
for næringsliv og tilhøyrande bu- og arbeidsregionar. Prosjektet skal òg vurdere  
teknologiske løysingar for fjordkryssingar. E39 går langs kysten frå Kristiansand  
til Trondheim.»

For rundt ett år siden leverte vi den forrige delrapporten, og vi henviser alle til å lese 
denne for en grundigere gjennomgang av bakgrunnen for prosjektet og ulike tema 
som vi ønsker å fokusere på. Denne rapporten finnes på prosjektets nettside:  
www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefrie39/samfunn. Kort kan vi nevne noen av  
forholdene som vi ønsker fokus på og som også var sentralt i forrige rapport:

•	 Pris, og dermed enhetsnytten, blir etter vår vurdering undervurdert. Vi oppfatter 
at tidskostnader fordelt på reise i tjeneste, øvrig og fritid ikke gjenspeiler  
samfunnet i dag. For en gjennomsnittlig nordmann blir tiden viktigere og viktigere, 
uavhengig om det er i arbeid eller fritid. Samtidig er betalingsvillighet for et nytt 
og bedre produkt ikke medregnet i tilstrekkelig grad. Kvalitet, forutsigbarhet, 
tilgjengelighet og fleksibilitet har sterkt økende betydning i dagens samfunn. 

•	 Trafikkmengden og utviklingen bør være vesentlig mer prosjektspesifikk enn det 
som er tilfelle i dag. Selv om det gjøres i økende grad, oppfatter vi spesielt ferje-
avløsningsprosjekt som underestimert. 

•	 Risikobildet ved å investere i infrastruktur mener vi er noe misvisende og fra-
værende. Hva med betydningen for samfunnet, hva med risikoen som ligger  
i eventuelt ikke å investere i infrastruktur? 

•	 Viktigheten av å gjøre følsomhetsvurderinger, og tydelig kommunisere at resultater 
som fremkommer er sterkt avhengig av faktorstørrelsene som brukes. Det finnes 
ikke noen korrekt størrelse på hverken rentenivå, enhetspriser, trafikkutvikling 
eller levetid for et vegprosjekt. Fremtiden er usikker og følsomhetsberegninger 
som en funksjon av forskjellig utvikling av parametere som brukes bør derfor 
være en sentral del av et godt beslutningsgrunnlag. 

•	 Et nullalternativ har ikke konstant verdi i fremtiden. Man kan ikke sammenligne 
et nytt prosjekt med dagens situasjon. Et tilbud i dag er på langt nær så attraktivt 
på et gitt annet tidspunkt i fremtiden - verden utvikler seg. Den som tror han står 
stille, glir i virkeligheten bakover i forhold til andre. 

•	 Dynamiske effekter i samfunnet brukes ikke. Dette er vanskelig, men like fullt et 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefrie39/samfunn
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svært viktig tema. Hva med direkte innvirkning på næringsliv i form av redusert 
kostnader som følge av ny veg? Og hva med indirekte innvirkning gjennom økt 
tilgang på kompetanse som følge av økt arbeidsmarked? 

•	 Opsjonsverdier og nytte i andre markeder. Ny infrastruktur legger ofte til rette for 
nye markeder og investeringer. Økt konkurranseevne som følge av infrastruktur. 

•	 Fordelingseffekter gjennom mindre tidsbruk og lavere kostnader (rasjonaliserings-
gevinst), og effekter mellom grupper eller generasjoner. Dette kan selvsagt være 
både positive og negative virkninger. 

•	 Prosjektfleksibilitet, både for utbygging og finansiering. Skal prosjektet  
gjennomføres som en helhet eller i faser. 

•	 Forutsigbarhet, tilgjengelighet og pålitelighet er blitt mer og mer omtalt i sammen-
heng med infrastruktur. NSBs utfordringer med  den daglige driften i sentrale 
Oslo, og passasjerenes frustrasjon, viser med tydelighet betydningen av dette. 
Mange av de samme utfordringene finnes i ferjedrift. Fast forbindelse oppleves 
som et totalt annerledes produkt enn en ferjeforbindelse over fjorden, uavhengig 
av hvor ofte og fast ferjene går. Hvordan verdsettes dette? 

•	 Næringsklynger og verdiskaping er av avgjørende betydning for Vestlandet og 
Norge som nasjon. En godt utbygget infrastruktur er helt sentralt for å sikre også 
fremtidig sterke kompetansemiljø og klynger. Høykostlandet Norge er avhengig 
av et sterkt næringsliv, og kompetansen vår er det viktige elementet for bedriftene. 
For å sikre at en region fortsatt skal være eller kunne bli attraktiv og vekstkraftig, 
er det avgjørende å gjøre regionen større, mer integrert og mer kunnskapsbasert. 
For en integrert kunnskapsregion er infrastruktur helt sentralt. 

•	 Virkninger på lengre sikt er selvsagt også vanskelig å vurdere. Like fullt er det et 
helt sentralt element inn i vurderinger av å investere i infrastruktur. Dette vil være 
av spesiell betydning for megaprosjekt av typen fjordkryssinger som binder 
sammen regioner på en helt ny måte. Både lokalt, regionalt OG nasjonalt kan 
dette ha stor betydning. Strukturer endrer seg, i privat næringsliv og bosetting, 
men også innen større offentlig sammenheng. Helsevesen og skole, samarbeid 
på tvers av kommunegrenser som før var fraværende pga. lang reisetid, stor-
driftsfordeler og samlokalisering av ulike tjenestetilbud, bare for å nevne noe. 

SAMFUNNSEFFEKTER PÅ TRE ULIKE NIVÅ
Generelt kan man si at det er en slags tredeling av utfordringer knyttet til samfunnsmessige 
effekter av infrastruktur: på trafikantnyttenivå, regionalt nivå og på et nasjonalt nivå.

1 Trafikantnyttenivå 
Dvs. trafikanten sin direkte nytte av den nye vegen. Trafikanten vil verdsette ulike 
egenskaper ved den nye vegen som robusthet, fleksibilitet, forutsigbarhet, tid,  
komfort og andre kvalitative egenskaper.
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•	 Egenskaper ved vegen som ikke er kvantifisert:  
Alle er innforstått med at en bedre bil er mer verdt og koster mer: - folk er villige til 
å betale mer for en Mercedes enn en Kia, selv om begge kan holde fartsgrensen 
og har bremser. Våre nytte-/kostnadsmodeller fokuserer på tid og trafikk- 
sikkerhet, men økt kvalitet gir ikke beregningsmessig nytte. Det kan for eksempel 
gjelde: 
 - Fleksibilitet 
 - Forutsigbarhet 
 - Robusthet 
 - Tilgjengelighet 
 - Vegstandard 
 - Komfort 
 - Oversiktlig hovedvegnett 

•	 Enhetsnytte som beregnes med for lav verdi: 
 - Økt kapasitet – opsjonsverdi, når trafikken på dagens veg når kapasitetsgrensen 
 - Økt hastighet – opsjonsverdi, kan øke hastigheten med bedre veg (eller mot 
    satt: tiltaket forhindrer redusert hastighet på dagens veg) 
 - Økt tidskostnad over tid: verdien av tid øker i takt med den makroøkonomiske  
    veksten 

•	 Kalkulasjonsvariabler har stor innvirkning på lønnsomhet av investeringer. Høy 
kalkulasjonsrente bidrar til at langsiktige investeringer er mindre lønnsomme  
i forhold til kortsiktige investeringer. 
 - Diskonteringsrente pr. 2011 (4,5 %) 
	 	 •	Hagen-utvalget	(2012)	risikojustert	rente	1	år	-	40	år:	 4	%	 
	 	 •	Hagen-utvalget	risikojustert	rente	40	år	–	75	år:	 	 3	% 
  Diskonteringsrenten består av et risikopåslag og en rentefaktor. Pr.  
  dato er renten uten risikopåslag følgende: 
   - Veg i dagen 1 år – 40 år:  2,5 % 
   - Bru, tunnel  1 år – 40 år:  2,5 % 
   - Bru, tunnel 40 år – 75 år:  2 % 
   - Bru  75 år – 100 år:  2 % 
 - Levetiden for veg er satt til 40 år. Samtidig er det åpnet alternative levetids 
    beregninger for konstruksjonselement: 
	 	 •	Veg	i	dagen	40	år:	tilpasset	historisk	økonomisk	levetid 
	 	 •	Tunnel:	Økonomisk	levetid	variabel,	40	-	75år? 
	 	 •	Bru:	Økonomisk	levetid	>	100	år	(ved	riktig	dimensjonering) 
 - Trafikkvekst blir ofte beregnet ved bruk av fylkesprognoser. Historisk har  
    disse vist seg for lave for E39, spesielt gjelder dette ferjestrekninger. Dette  
    finnes mye dokumentasjon på, se blant annet vår forrige rapport. 

I tillegg er vi av den oppfatning at det er regionale forskjeller i verdsetting av tid, da 
oppfattelse av tid og problematisering av tid varierer mellom ulike steder i landet. 
Her trengs det mer forskning og fokus. Kvantifisering og hvordan man verdsetter tid 
er nøkkelen, men også en stor utfordring.
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2 Regionalt nivå
Her er det gjort og pågår det en god del arbeid. Disse beregningsmetodene beregner 
nytte i forhold til samfunnseffekter som vi oppnår gjennom blant annet endring  
i størrelse på bo- og arbeidsmarkeder og gjennom andre produktivitetseffekter. 
Gjennom utredninger som er utført av eksterne forskningsmiljø, er vi kommet et godt 
stykke på veg. Like fullt føler vi det fortsatt er mye å hente når det gjelder kvantifisering 
av slike effekter.

•	 Nytte av større bo- og arbeidsmarkeder gjenspeiles i samfunnet gjennom langt 
flere forhold enn endret trafikk. Nytten kan bl.a. komme i form av økt produktivitet 
fordi det blir bedre match mellom behov for kompetanse og kvalifikasjoner til 
beboerne/de potensielle arbeidssøkerne. Dette vil da gjelde både de bedriftene 
som får arbeidstakere som kjører på den nye vegen og de andre bedriftene som 
indirekte får ta del i dette. Se bl.a. Rapport av Samfunns- og Næringslivsforskning 
på NHH, ved Victor Norman, jf. kapittel 2. 

•	 Nytte med sterkere næringsklynger. Dette gjelder generelt for alle typer næringer, 
men kanskje særlig der Norge over tid kan bli en betydelig aktør på verdens-
markedet. I følge professor Torgeir Reve (BI) er det særlig innen  maritim sektor, 
marin sektor og offshorenæringen at Norge har de største mulighetene til å bli 
verdensledende over tid. Se bl.a. rapport fra BI ved Torger Reve, jf. kapittel 2. 

•	 Nytte i form av økt attraktivitet.  En skyggepris på dette kan f.eks. være tomtepriser, 
jf. Bjørvika. E18 gjennom Bjørvika er med tradisjonelle nytte-/kostnadsanalyser et 
av landets mest ulønnsomme vegprosjekt noen sinne. Men tar man økte tomte-
priser i Bjørvika med i betraktning, går prosjektet fra et av de mest ulønnsomme 
til å bli et av de mest lønnsomme.

3 Nasjonalt nivå
Her vil to av flere sentrale stikkord være bruttonasjonalprodukt (BNP) og konkurranse-
evne. Endring i BNP med og uten gigantiske infrastrukturprosjekt, som en ferjefri 
E39? Det er en stor utfordring å operasjonalisere dette. Det er en vesentlig forskjell 
mellom å klippe håret til hverandre og å produsere høyteknologiske eksportvarer – 
hva skal og kan vi leve av? Det er minst like viktig å hindre at næringer/næringsliv dør 
ut som å få til vekst - det handler om å overleve. Norsk konkurranseevne handler om 
å ta hele kompetansen som er i landet i bruk.

Strategiske investeringer – makroøkonomiske effekter
•	 Infrastrukturinvesteringer som et element i regjeringas strategiske plan for 

utvikling av landet. I tillegg til flere av de punktene som gjelder på regionalt nivå, 
særlig styrking av de næringer landet skal leve av de neste 100 årene, kommer 
makroøkonomiske effekter av utvikling av et hovedvegnett over hele landet. 
Dette inneholder blant annet: 
 - Opsjonsverdier for nye investeringer i næringslivet: Det er svært vanskelig  
 å identifisere og kvantifisere endringer i kontantstrømmer for alle bedrifter  
 som blir direkte berørt av en veginvestering. Enda vanskeligere er det å  
 identifisere og kvantifisere endringer i kontantstrømmer for alle de bedrifter som  
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 blir indirekte berørt. En metode å tilnærme seg dette kan da kanskje være å  
 prøve å beregne opsjonsverdien, dvs. verdien av de nye mulighetene. 
 - Effekter på produktivitet i næringer som ligger utenfor influensområdet 
 - Effekter på innovasjon i næringer som ligger utenfor influensområdet 

•	 Endring i BNP 
 - Estimering av alle differansekontantstrømmer i alle sektorer på svært lang  
 sikt som følge av veginvesteringen. I praksis en umulig oppgave, men dette  
 er den egentlige økonomiske nytten. I tillegg til problemene med å estimere  
 kontantstrømmene med investeringen, er det i praksis umulig å estimere alle  
 kontantstrømmer uten investeringen. I praksis blir ofte dette gjort ved å holde  
 nullalternativet konstant, men dette fører til undervurderingen av differanse 
 kontantstrømmen, og en undervurdering av risikoen ved  å la være å investere. 

•	 Konkurranseevne 
 - Investering i ny infrastruktur kan betraktes som en forsikring mot fallende  
 konkurranseevne i framtida. Vi er i konkurranse med andre land som forbedrer  
 rammevilkårene for sitt næringsliv. De øker sin attraktivitet og sin konkur 
 ranseevne i sektorer som norsk konkurranseutsatt sektor opererer i. Med  
 bedre infrastruktur vil risikoen for utflagging være mindre enn dersom vårt  
 land lar være å investere i ny infrastruktur.  

•	 Handelsbalansen 
 - Nytten per enhet er satt uavhengig av om forbedringen kommer i konkurranse- 
 utsatt sektor eller om nytten kommer i skjermet sektor. Nytteberegningen ser  
 dermed bort fra effekter av å styrke norsk konkurranseevne – ut over generelle  
 tidsbesparelser for transport i arbeid. Dersom en norsk produsent blir marginalt  
 bedre enn en utenlands konkurrent som følge av bedre framkommelighet på  
 ny veg, i stedet for marginalt dårligere i før-situasjonen, er dette en nytteeffekt  
 som burde vært inkludert i nytte-/kostnadsanalysen. Det er den ikke i dag.  
 - Dette betyr at nytten med ny veg som fører til styrket norsk konkurranseevne  
 er underestimert. Over halvparten av konkurranseutsatt sektor er lokalisert  
 på vestkysten. 

•	 Teknologisk spisskompetanse  
 - Ved å bygge kompliserte konstruksjoner som bruer og undersjøiske tunneler  
 opparbeider vi spisskompetanse på vegbygging som i framtiden kan bli en  
 ny eksportnæring. Se eksempelvis til norsk kompetanse i offshorenæringen,  
 som begynte på hjemmemarkedet i Nordsjøen, og som nå har blitt en av våre  
 store eksportnæringer.

NYTTE, MERNYTTE OG VERDISKAPING
Uttrykket «mernytte» er blitt mer og mer utbredt. Det samme er «verdiskaping». 
Verdiskaping er nå i senere tid blitt koblet mer og mer mot investering i infrastruktur. 
Kort fortalt kan man si at verdiskaping oppstår når verdien av output er større enn 
verdien av input. Koblet mot mernytte, kan vi si at dette oppstår når verdiskapingen 
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berører andre enn de som er direkte knyttet til transporttjenester. 

Man kan kort og enkelt definere mernytte slik: nytte som ikke er inkludert i nytte-/
kostnadsanalyser i transportsektoren med dagens beregningsverktøy. Sammen-
hengen mellom det vi kan omtale som tradisjonell nytte-/kostnadsberegning og de 
andre innfallsvinklene og metodene som er utredet gjennom dette delprosjektet, 
kan vi prinsipielt og svært forenklet beskrive slik:

Beregnings-metode
Samfunnsmessig effekt

Nytte 
(etter dagens håndbøker) Mernytte

Dagens metodikk Ja Nei

Andre metoder i dette prosjektet Kanskje no I stor grad

Figur 1.1 Nytte vs. mernytte

Mer om dette i kapittel 2 og 3 hvor andre metoder er beskrevet ytterligere, og satt inn 
i en tilsvarende prinsipiell fremstilling.
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2. Status 2013
Tidligere arbeid som er utført gjennom Delprosjekt Samfunn er som nevnt grundig 
omtalt i vår forrige rapport. Kort nevner vi arbeid som:
•	 Ferje- og godsundersøkelser på hele E39. Viktig grunnlag for blant annet arbeid 

med transportmodeller. Bedrifter er intervjuet, og samlet oppfattet man en ferjefri 
reise som markant positivt. Mer om en grundig godsundersøkelse på E39 og 
fjellovergangene mellom øst og vest finnes i kapittel 3.5. 

•	 Oppstart av arbeid med trafikk- og transportmodeller, med foreløpige resultater. 
De første beregningene viste en svært tydelig effekt av å fjerne ferjene. Å unngå 
ferjene har en vesentlig sterkere effekt enn utbedringer på vegstrekninger på 
land. Dette arbeidet er videreført med betydelig ressursinnsats, og vi vil i rapporten 
her vise resultater fra dette arbeidet. Se kapittel 3.2. Arbeidet vil bli videreført med 
ytterligere beregninger senere. Det samme gjelder for godstransportmodellen. 

•	 Forprosjektarbeid rundt muligheter for scenarioteknikk med Ferjefri E39  
som case. Videreføring av dette arbeidet er besluttet å inngå i det tverretatlige  
samarbeids-prosjektet Metode21, i regi av Jernbaneverket og Statens vegvesen. 
Vi omtaler dette mer inngående i kapittel 3.3. 

•	 Utredningsarbeid gjennom eksterne konsulenter viser et slags spenn i mulig 
måte å verdsette betydningen av infrastruktur. Samtidig mener vi dette første 
arbeidet mot å klare å kvantifisere mer av samfunnsvirkningene, bekrefter nød-
vendigheten av å arbeide videre med dette. Utredningene ble gjennomført av: 
 
 - Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Ved gitte forutsetninger  
 om en konvergerende næringsstruktur gjennom sammenkoblingen av  
 Ålesundsområdet og Moldeområdet, fremviste metodikken til BI en årlig  
 verdiskapingsgevinst på i overkant av 750 millioner kroner. BI har fått anledning  
 til å videreutvikle sitt arbeid gjennom «Ferjefri E39» og skal gjøre tilsvarende  
 analyser for strekningene Kristiansand-Stavanger, Stavanger-Bergen og  
 Molde/Kristiansund-Trondheim. Mer om dette i kapittel 3.4. 
 
 - Samfunns- og Næringslivsforskning, ledet av professor Victor Norman. Basert  
 på metodikk som her brukes, fremkommer en verdi for økt produktivitet i et  
 fremtidig aktivt arbeidsmarkedstriangel mellom Molde-Ålesund-Hareid/Ulstein  
 /Ørsta/Volda tilsvarende ca. 1,1 – 1,3 milliarder kroner pr år på lang sikt. SNF  
 har i tillegg hatt oppdrag for Nordfjordbrua AS, hvor de skulle gjøre tilsvarende  
 beregninger for kryssing av Nordfjorden. Disse beregningene viser årlig  
 produktivitetsgevinst på henholdsvis 350 mill. kroner og 230 mill. kroner for  
 midtre/indre linje (Med henvisning til KVU for strekningen Skei-Ålesund). 
 
 - Vista Analyse AS. Basert på analysemetodikken deres antydes produktivitets- 
 virkninger som ligger i størrelsesorden på 10 % av hva Norman finner. 
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 - Cowi AS. Viste en metodikk i samme bane som Vista Analyse, og kom derfor  
 også opp med resultater på samme nivå.

Med henvisning til figur 1.1, kan man forsøke svært grovt å beskrive de ovenfornevnte 
utredninger inn i en liknende prinsipiell og svært forenklet figur slik:

Bereg-
nings-
metode

Samfunnsmessig effekt

Nytte 
(etter 

dagens 
håndbøker)

Mernytte

Konsument  
*

Lønns-
mottaker 

**

Bedrift  
(eiere)  

***

Øvrige 
regionale 
effekter

Øvrige 
nasjonale 

effekter
Dagens 
metodikk Ja Kanskje 

noe
Kanskje 

noe Nei Nei Nei

BI Kanskje 
noe Litt Litt Ja Litt Litt

SNF Kanskje 
noe Litt Ja Litt Litt Litt

Vista  
Analyse Nei Litt Litt Litt Nei Nei

Cowi Nei Litt Litt Litt Nei Nei

Figur 2.1 Nytte vs. Mernytte
*) Konsument: kunder som forbruker produktene vil kunne få økt sitt overskudd
**) Lønnsmottaker: vil kunne forhandle frem økte lønninger eller bonuser
***) Eiere: bedriftens eiere (private eller offentlige) vil kunne ta ut økt utbytte eller pløye overskudd tilbake til 
bedriften
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3. Status nå i Delprosjekt Samfunn 
Bakgrunnen for vårt arbeid er et ønske om tydeligere oppmerksomhet rundt  
sammenhengen mellom investeringer i store infrastrukturprosjekt og effekter for 
samfunnet. Vi mener denne sammenhengen er åpenbar, og at det har vært over- 
raskende lite fokus på dette gjennom grundige analyser og forskningsarbeid. I løpet 
av 2013 har vi fått utført en del arbeid som er et bidrag inn i debatten rundt hva  
investeringer i infrastruktur betyr for samfunnet.

3.1 KVANTIFISERTE ØKONOMISKE EFFEKTER

Rapportene under dette punktet har inngått i den offentlige konkurransen som vi  
i Delprosjekt Samfunn hadde ute på Doffin sommeren 2013. Konkurransen het  
«Ferjefri E39 - Makroøkonomiske effekter» og her fremgikk det at analysene i hoved-
sak skulle ta for seg et framtidsscenario der E39 er ferdig utbygd og ferjefri. Det var  
store valgmuligheter når det gjaldt innfallsvinkel på temaet, så innkomne tilbud hadde 
fokus på ulike tema. Dette var også hensikten med konkurransen, og er for så vidt 
også hele hensikten med vårt arbeid – å utvide kunnskapen rundt betydningen av 
det å investere i infrastruktur. Tre tilbydere fikk i denne runden muligheten til å prøve 
seg, Menon, Møreforsking og TØI.

De ulike forskningsrapportene bidrar på forskjellig måte inn i tradisjonell nytte- og 
mernytteberegning:

Bereg-
nings-
metode

Samfunnsmessig effekt

Nytte 
(etter 

dagens 
håndbøker)

Mernytte

Konsument Lønns-
mottaker Bedrift 

Øvrige 
regionale 
effekter

Øvrige 
nasjonale 

effekter

BI Kanskje 
noe Litt Litt Ja Ja Litt

Menon Kanskje 
noe Ja Ja Litt Litt Litt

Mørefors-
kning Nei Litt Litt Litt Nei Nei

TØI Ja Litt Litt Litt Nei Nei

Agderfors-
kning Nei Litt Litt Litt Nei Litt

Figur 3.1 Nytte vs. Mernytte
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Menon Business Economics – 
produktivitetsvekst og  
infrastruktur
Menon har hatt som oppdrag å se på mulige sammenhenger mellom produktivitets-
vekst og forbedringer i transport. Tilsvarende problematikk er tidligere forsøkt belyst 
også av SNF (Samfunns- og næringslivsforskning AS), BI, Cowi og Vista Analyse (se 
tidligere rapport fra Ferjefri E39 – Samfunn fra 2012). Menon evaluerer delvis disse 
analysene og viderefører beregninger av en slik sammenheng med et utvidet data-
grunnlag basert på aktuelle norske bedrifters regnskapsdata.

En stor utfordring ved å etablere en årsakssammenheng mellom produktivitetsvekst 
og forbedret transportinfrastruktur, er å finne et godt mål på produktivitetsvekst. 
Videre er det ikke rett frem å isolere virkninger av transportinfrastrukturen fra virkninger 
som følger av spesielle forhold i regionen en undersøker og generelle trender  
i økonomien (nasjonalt og internasjonalt).

Flere har tidligere benyttet lønnsvekst som et uttrykk for produktivitetsveksten. Dette 
kan være et godt mål, men en rekke faktorer rundt lønnsdannelse og sammenheng  
mellom lønnsdannelse og produktivitet vil kunne gjøre slike beregninger upresise. 
Menon har i stedet benyttet regnskapsdata fra rapporteringspliktige selskap (fra 
årene 2004 og 2011) og data for endringer i reisetider og befolkning over tid til 
å gi estimater på verdiskapingseffekten. Produktiviteten er regnet i faste priser 
(2006-kroner) for å rendyrke komponenten kalt produktivitet. For å minimere risikoen 
for at spesielle karakteristikker ved den enkelte kommune påvirker resultatet, har de 
benyttet flere ulike regresjonsmodeller. De har både sett på utviklingen i en kommune 
over tid og sett på sammenligninger mellom kommuner der en i utgangspunktet 
burde ha lik utvikling, men der den ene gruppen har hatt spesielle ytre påvirkninger 
(f.eks. en vegutbygging) som den andre gruppen ikke har hatt. Dette har de gjort 
både på generell basis for landet som helhet, og deretter for tre konkrete caser.

Beregningene som er gjort på landsbasis viser en klar sammenheng mellom størrelsen 
på arbeidsmarkedet i og omkring kommunen, og den gjennomsnittlige verdiskaping 
pr. ansatt i kommunen. Effekten avtar sterkt med avstand og effekten er ikke lenger 
signifikant ved en avstand på over 60 minutters reise. Dette sammenfaller i stor grad 
med andre analyser.

Innenfor 30 minutt 30–60 minutt 60–90 minutt 90–120 minutt

Økt 
verdi-
skaping

Økt lønn
Økt 
verdi-
skaping

Økt lønn
Økt 
verdi-
skaping

Økt lønn
Økt 
verdi-
skaping

Økt lønn

0,3 % 0,35 % 0,13 % 0,17 % 0,09 % 0,13 % 0,07 % 0,08 %

Tab. 3.1.1.1 Beregnet økning av verdiskaping og lønn ved økning av sysselsatte i en kommune



Status nå i Delprosjekt Samfunn   Ferjefri E39 – Statusrapport 2013

Side 19    

Uten å legge for stor vekt på tallverdiene, ser vi at det er en markant avtagende effekt  
med økende reisetid. Et interessant funn er at det synes å være en meget god 
overensstemmelse mellom verdiskaping pr. ansatt og gjennomsnittlig lønnsnivå 
pr. ansatt. Dette skulle tale for at vi på et forenklet nivå kan benytte gjennomsnittlig 
lønnsnivå som mål for gjennomsnittlig produktivitet, selv om vi vet at det er mange 
feilkilder ved en slik betraktning.

Størrelsen av verdiskapingen påvirkes av prisutviklingen. Menon har derfor gjort 
beregninger av verdiskaping pr. sysselsatt i faste priser. Resultatet for dette viser den 
samme nedadgående tendens av verdiskaping i forhold til avstand, men effekten er 
langt mindre og ikke lenger statistisk signifikant.

Tre caser  
Menon har analysert tre ulike vegutbygginger der reisetidsendringene har vært 
relativt store: 

1. Eiksundsambandet
2. Siste byggetrinn av Lofast 
3. E18 Kristiansand – Grimstad. 

De har sett på tidsperioden fra 2004 til 2011 og har delt inn i utvikling før og etter 
utbyggingene.

Metodikken har de illustrert slik: 

Figur 3.1.1.2 Metodikken
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1. Eiksund
For Eiksundsambandet er det sett på utviklingen i kommunene Sande, Herøy, Ulstein, 
Hareid, Ørsta og Volda med de øvrige kommunene i Møre og Romsdal som sammen-
ligning.

Siden analysene er følsomme for underliggende produktivitetsutvikling, er det også 
gjort en kontrollberegning for perioden 2004 – 2007 (altså før Eiksundsambandet 
var etablert). Beregningen viser en verdiskaping for kommunene berørt av Eiksund-
sambandet som er 12,8 % større enn i de øvrige kommunene i Møre og Romsdal. 
Selv om slike beregninger er beheftet med usikkerhet, må dette vurderes som et 
relativt klart resultat.

2. Siste byggetrinn av Lofast
Ved etablering av siste utbyggingstrinn av Lofast fikk indre del av Lofoten en kraftig 
reduksjon av reisetiden til fastlandet. Siden det er store forskjeller både geografisk 
og næringsmessig mellom kommunene i Vesterålen og Lofoten i forhold til øvrige 
kommuner i Nordland, er det problem å finne relevante sammenligningskommuner. 
De har valgt å se på utviklingen i Vågan og Vestvågøy opp mot tre ulike kontrollkommune-
grupperinger:

1. Kun Vesterålen, Ofoten og resten av Lofoten
2. Kun Vesterålen
3. Hele Nordland

Analysene viser ingen signifikant endret utvikling i Vågan og Vestvågøy i forhold til 
noen av de andre kontrollkommunegrupperingene. Det kan altså ikke påvises at 
etableringen av Lofast har gitt disse kommunene noen ekstra produktivitetseffekt.

3. E18 Kristiansand – Grimstad
Kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårdshei 
og Gjerstad drar nytte av nedkortingen av reisetid som vegutbyggingen har medført, 
og produktivitetsutviklingen i disse kommunene er sammenlignet med utviklingen  
i de øvrige kommunene i Agder-fylkene.

Beregningene viser en forskjell i produktivitetsutvikling på 7,8 % med verdiskapingsmål 
i konstante priser (deflatert). De har gjennomført en sjekk av robusthet i beregningene 
ved å gjennomføre beregninger både for før-perioden 2004-2007 og ved å bytte ut 
sammenligningskommunene med alle kommunene i Telemark.

Konklusjonen etter kontrollberegningene er fortsatt entydig: De berørte kommunene 
har en vesentlig høyere produktivitetsutvikling enn sammenligningskommunene etter 
utbygging av ny E18 mellom Kristiansand og Grimstad.

Konklusjoner
Menon konkluderer med at såkalte tverrsnittsanalyser av produktivitetsforskjeller 
mellom kommuner av ulike størrelser egner seg dårlig som metodikk for å måle  
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produktivitetsgevinster av infrastrukturinvesteringer. Dette primært på grunn av at 
slike analyser fanger opp flere uobserverbare kommuneegenskaper som gjør at 
man ikke kan være sikker på å identifisere den riktige årsakssammenhengen. Man 
risikerer å inkludere effekter som ikke kan tilskrives tiltakene.

De konkluderer videre med at såkalt standard paneldatametoder kommer et lite 
stykke i rett retning når det gjelder å identifisere en reell sammenheng mellom arbeids-
markedenes størrelse og produktivitet. Samtidig viser analysene at når endring  
i verdiskapingen korrigeres for pris- og lønnsutvikling er sammenhengen svak og 
ikke signifikant. Ved bruk av sammenligningsberegninger på konkrete vegutbygginger 
der en sammenligner produktivitetsutviklingen i berørte kommuner med referanse-
kommuner, fant Menon store effekter for Eiksundsambandet og E18 Kristiansand – 
Grimstad, mens de ikke fant en slik sammenheng for Lofast.

Det er naturlig å anta at denne forskjellen ligger i at mens de to første binder 
sammen større arbeidsmarkeder med relativt korte reisetider, er arbeidsmarkedene 
vesentlig mindre og reisetidene større ved Lofast.
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Møreforsking Molde  
– flyplasstrukturen på Vestlandet
Møreforsking Molde har, med TØI som underleverandør, utført en analyse av hvordan  
det er sannsynlig at fly- og hurtigbåttrafikk vil utvikle seg ved en fullt utbygd ferjefri  
E39. Som en del av analysen har de sett på hvordan endret trafikkgrunnlag for  
de ulike flyrutene kan tenkes å påvirke flyplasstrukturen totalt på Vestladdet. Forskerne  
har imidlertid ikke vurdert en totalt ny flyplasstruktur med evt. omlokalisering/ sam-
lokalisering av dagens flyplasser.

Oppsummering av trafikkdata:
Flyplass Fly-

plass-
kode

Befolkning i influ-
ensområde

Total flytrafikk for 
influensområdet 
2011

Andel på lokal 
lufthamn

Flyturer innenlands 
pr. innbygger/år

2012 2040 Innland Utland Inn-land Ut-land Totalt Lokal 
flyplass

Kr.sund KSU 45 793 55 521 205 916 91 819 85 % 0 % 4,5 3,8

Molde MOL 70 437 82 496 380 037 142 552 93 % 0 % 5,4 5

Ålesund AES 96 688 123 080 573 732 235 321 98 % 18 % 5,9 5,8

Ørsta/
Volda HOV 41 622 50 703 172 830 77 022 40 % 0 % 4,2 1,7

Sandane SDN 28 874 32 305 51 152 43 373 59 % 0 % 1,8 1

Florø FRO 16 396 18 032 104 168 19 379 85 % 0 % 6,4 5,4

Førde FDE 32 436 36 746 86 600 10 077 78 % 0 % 2,7 2,1

Bergen BGO 435 846 580 533 2 570 652 302 463 99 % 78 % 5,9 5,8

Hauge-
sund HAU 137 618 177 807 400 781 1 455 015 86 % 23 % 2,9 2,5

Stavanger SVG 353 233 488 635 1 984 870 1 287 618 98 % 80 % 5,6 5,5

Tabell 3.1.2.1.

Funn de kommer med kan oppsummeres slik:

•	 De minste flyplassene har størst lekkasje av passasjerer fra sitt naturlige influens-
område (nedslagsfelt).  Vi må anta at det også er disse flyplassene som vil ha 
størst problem med å opprettholde rutetilbudet når reisetidene til større flyplasser 
blir kuttet ned ved bygging av Ferjefri E39. 

•	 Noen av de minste flyplassene har veldig liten befolkningsmengde i sitt influens-
område. Særlig Florø lufthavn kompenserer dette med stor oljeretta trafikk.

Ferjefri E39 vil utvide influensområdet som ligger innenfor 45 minutt reisetid fra fly-
plassen for alle lufthavnene med unntak av Florø og Kristiansund (svak økning). 
Det er naturlig å dele konkurranseflaten mellom lufthavnene inn i tre soner:
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1. Lufthavnene i Møre og Romsdal. Her er konkurranseflaten mellom nabolufthavner 
spesielt interessant. Konkurransen mot Værnes er mindre interessant også etter 
bygging av Ferjefri E39. 

2. Lufthavnene i Sogn og Fjordane + Hovden. Her er konkurranseflaten mellom  
nabolufthavner spesielt interessant. Siden det ikke er noen lufthavner som er 
store nok til å ta større fly/chartertrafikk med unntak av Florø, er også konkurranse 
mot Ålesund og Bergen interessant.

3. Lufthavnene i Stavanger og Bergen. Konkurransen er i hovedsak om fordeling 
av trafikken mellom Stavanger og Bergen. Haugesund (og Stord lufthavn) kan 
komme til å tape i denne konkurransen.

1. Møre og Romsdal
Avstand til før (minutt) Avstand til etter (minutt)

Flyplass Ålesund Molde Kr. 
sund Ålesund Molde Kristiansund

min. % min. % min. %

Vigra 22 127 192 22 0 76 -40 % 136 -29 %

Årø 119 9 55 67 -44 % 9 0 52 -5 %

Kvernberget 172 62 13 119 -31 % 57 -9 % 13 0 %

Værnes 343 233 215 264 -23 % 202 -13 % 183 -15 %

Hovden 105 55/75*) -48/-29 %

Tabell 3.1.2.2. *) avhengig av valg av trasé

Det er til dels store reduksjoner på reisetider til en del flyplasser, og influenssonene 
mellom alle naboflyplassene i Møre og Romsdal vil overlappe hverandre etter  
realisering av ferjefri E39.

Det er sannsynlig at Vigra vil ekspandere på utlandstrafikk på bekostning av Molde 
på grunn av økt befolkningsgrunnlag. Det vil også kunne bli en viss reduksjon  
i innenlandstrafikk på lufthavnene i Kristiansund og særlig i Molde. Det er usikkert 
om lekkasjene her er tilstrekkelig til å øke flytilbudet fra Vigra til Bergen, Trondheim 
og Oslo.
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2. Lufthavnene i Sogn og Fjordane + Hovden

Avstand til før (minutt) Avstand til etter (minutt)

Flyplass Åle-
sund

Ørsta/ 
Volda

San-
dane

Før-
de Ålesund Ørsta/Volda Sandane Førde

min. min. min. min. min. % min. % min. % min %

Ålesund 105 75/85*) -29/ 
-19 %

Hovden 105 115 75/85*) -29/ 
-19% 65/75*) -48/-

35%

Sandane 115 85 65/75*) -48/ 
-35% 70 -12 

%

Førde 85 70 -12 %

Florø 45 45 0 %

Tabell 3.1.2.3.        *) avhengig av valg av trasé

Reisetid Førde – Florø er ikke påvirket av Ferjefri E39, men er alt i dag nede i ca. 45 
minutt. Lekkasjer av trafikk mellom influensområdene til disse flyplassene er altså 
sannsynlig, men uavhengig av ferjefri E39. Avstanden til Bergen er så stor at Bergen 
lufthavn neppe vil overta noe innenlands trafikk fra Førde. Derimot vil en måtte gå 
ut fra at ruten Bergen – Førde vil bli svekket som funksjon av kortere reisetid med 
Ferjefri E39. For flyplasser som Førde og Sandane vil det uansett være politiske 
retningslinjer som avgjør om de fortsatt skal kunne eksistere. Begge flyplassene har 
800 m rullebane uten mulighet for forlengelse, og det gjør dem sårbare i et framtids-
perspektiv.

3. Lufthavnene ved Bergen, Haugesund og Stavanger
I tillegg til de tre nevnte lufthavnene er det en privat/interkommunal lufthavn på 
Stord. Denne har liten trafikk og betjener primært trafikk knyttet til verftsindustri på 
Stord. Lufthavnen er ikke omtalt i rapporten, men vi antar at grunnlaget for denne vil 
falle bort ved etablering av Ferjefri E39.

Reisetid mellom Stavanger og Bergen er i dag på nærmere 5 timer for drøye 200 km 
og bortimot halvparten av persontrafikken går i dag med fly i følge RVU. Dette vil 
trolig bli sterkt endret med etablering av Ferjefri E39. I tabellen under er reisetider til 
Bergen fra noen utvalgte steder.

Flytid inkl. 
tilbringertid

Reisetid bil 
(dagens)

Reisetid bil 
(ny E39)

Differanse bil/buss - fly

Dagens E39 Ny E39
Stavanger 136 288 178 152 42

Sandnes 135 304 194 174 64

Haugesund 135 191 131 56 -4

Tabell 3.1.2.4.
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Det er regnet fartsgrense 80 km/t på ny E39. Med høyere vegstandard vil differansen 
mellom fly og bil/buss bli enda mindre.

Det er sannsynlig at grunnlaget for ruten Bergen–Haugesund vil falle helt bort og 
at grunnlaget for ruten Bergen–Stavanger vil bli vesentlig svekket. Dette kan også 
påvirke rutetilbudet for Bergen–Trondheim og Stavanger–Trondheim siden Stavanger–
Bergen er en delstrekning på Stavanger–Trondheim i dag.

Influensområdene til Stavanger lufthavn og Bergen lufthavn vil utvide seg kraftig  
mot hverandre. Vesentlig bedre rutetilbud ved disse lufthavnene, vil kunne gjøre 
konkurransen vanskelig for Haugesund lufthavn også på de andre rutene.
 
Haugesund lufthavn har etablert seg godt på chartermarkedet gjennom lavprisruter. 
Dersom de greier å utvikle dette videre, vil Ferjefri E39 gi dem tilgang på et vesentlig 
større marked mot Stavanger og Bergen innen dette segmentet.

Konklusjon
Beregninger som Møreforsking bruker med NTM (Nasjonal transportmodell) viser 
en nedgang i antall flyturer på landsbasis på ca. 0,7 % med fullt utbygd Ferjefri E39. 
En må anta at hovedtyngden av dette vil være fra kystrutene på Vestlandet. Turer fra 
flyplassene på Vestlandet til Oslo er neppe påvirket i særlig grad, men en kan få en 
viss omfordeling særlig fra de mindre flyplassene mot de større på grunn av endret 
tilbringertid og bedring i rutetilbud på de største flyplassene.

Utlandstrafikk vil trolig konsentreres enda sterkere til Sola, Flesland og Vigra med 
et mulig unntak for Haugesund hvis de greier å videreutvikle en nisje mot lavpris-
selskap.

Om de minste flyplassene fortsatt vil greie seg i konkurransen, er i første rekke opp 
til politiske myndigheter, men kundegrunnlaget blir trolig noe svekket i sammenlignet 
med i dag.

Kortbaneflyplassene på Hovden (Ørsta/Volde), Sandane og Førde har alle 800 
meter lange rullebaner i dag, og forlenging av rullebanene er vanskelig/umulig. Ved 
utfasing av dagens flytyper på disse flyplassene legger dette en del begrensninger 
på framtidige muligheter. Dette er noe en bør være obs på, det kan redusere  
fly-plassene sine muligheter til å overleve dersom også andre faktorer reduserer 
passasjergrunnlaget.

Hurtigbåttrafikken
Møreforsking har gått gjennom alle hurtigbåtrutene mellom Trondheim og Stavanger. 
Det mangler detaljerte billettdata for noen av rutene, men konklusjonen er at det for 
de fleste rutene er det lite ende-til-ende-trafikk. Mange av destinasjonene underveis 
går ytterst på kysten og ligger i forholdsvis stor avstand fra E39. Det er ikke sannsynlig 
at denne trafikken vil bli vesentlig påvirket av kortere reisetid langs E39.
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Ruter som sannsynligvis vil bli påvirket av Ferjefri E39:
1. Fra nyttår legges Flaggruten mellom Stavanger og Bergen ned. Dette er den ruten 

som har et klarest konkurranseforhold til bil- og busstrafikk langs E39. Ruten 
mellom Haugesund og Stavanger blir opprettholdt. Reisen tar 140 minutt, mens 
den med Ferjefri E39 vil være nede i 78 minutt med bil/buss. Det er ikke sannsynlig 
at det da vil være trafikkgrunnlag for ruten.

2. Det går i dag hurtigbåt mellom Ålesund og Hareid. Dersom trasévalg for ny E39 
blir over Hareid, vil grunnlaget for denne ruten falle bort. Med E39 over Storfjorden 
er det ikke sannsynlig at passasjergrunnlaget blir påvirket av Ferjefri E39.

3. Det går i dag hurtigbåt mellom Molde og Vestnes. Det er lite trolig at denne vil 
fortsette dersom bygging av Ferjefri E39 blir realisert.

Konklusjon
Store deler av dagens hurtigbåttrafikk langs Vestlandskysten er trafikk som ikke vil 
bli særlig påvirket av bygging av Ferjefri E39. For noen ruter vil det bli betydelig  
konkurranse med bil og buss og det er lite trolig at disse rutene vil opprettholdes.
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Transportøkonomisk institutt – 
generell likevektsmodell
Prosjektet skal i realiteten utvikle 4 såkalte SCGE-modeller, på norsk omtalt som 
romlige generelle likevektsmodeller. Dette er modeller som skal forsøke å ta hensyn 
til både geografi i transportnettverket og til økonomien for øvrig på en fullverdig 
måte. Målet for modellene er kort fortalt å analysere sammenhengen mellom  
infrastrukturinvesteringer og regional økonomisk vekst.

Dette er en stor modell som ser på endringer i bosettings- og arbeidsplassmønster, 
transportstrømmer og effekter på bruttonasjonalprodukt som følge av en ferjefri 
forbindelse langs Vestlandet.

Dette prosjektet har dessverre ikke blitt ferdig i tide til vår «Ferjefri E39»-rapport nå, 
og vi må vise til senere ferdigstilling og prosjektomtale når dette kommer. Kort fortalt 
om modellen:
•	 En referansemodell med perfekt konkurranse (alle har like forhold) og konstant 

skalautbytte (produksjonen øker i takt med økningen i innsatsfaktorene)
•	 En modell med monopolistisk konkurranse og tiltakende skalautbytte
•	 En modell hvor man implementerer mobile innsatsfaktorer gjennom muligheten 

for flytting mellom sonene i modellen
•	 En modell hvor man tillater pendling og øvrig persontransport

Hovedpoenget ved modellen er å forsøke komme ut med en kvantifisert tallstørrelse 
som viser «mernytten» av å investere i infrastruktur. Mernytte tilsvarende definert 
som i kapittel 1. Foreløpige usikre resultater viser overraskende høye tall.
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BI – «Ferjefri E39 – Næringsliv og 
verdiskaping»
I vår forrige delrapport for Ferjefri E39 – Samfunn fra 2012/2013, var også BI omtalt 
med en utredning rettet mot E39 mellom Molde og Ålesund. BI fikk i etterkant av dette 
i oppdrag å gjøre ytterligere liknende analyser med flere delstrekninger på E39.  
Rapporten som nå foreligger er en videreføring av den forrige og omhandler  
Boknafjorden og Bjørnafjorden. Arbeidet inngår i det større forskningsprosjektet 
deres «Ferjefri E39 – Næringsliv og verdiskaping» hvor store deler av E39 fra  
Trondheim til Kristiansand analyseres. 

Bakgrunnen for BIs innfallsvinkel på temaet investering i infrastruktur er følgende: 
«Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre  
beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39.» 
BI sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på bedriftsnivå og kommune-
nivå, og gjennom sitt arbeid mener de det er mulig å se hvordan næringsklynger 
og arbeidsmarkeder vil endre seg ved ny infrastruktur. Arbeidet bruker uttrykket 
«økonomiske øyer» som fokusområde. Øyene er Stavanger, Haugesund og Bergen. 
Fjordkryssingene Boknafjorden og Bjørnafjorden er som nevnt de aktuelle E39-
prosjektene.

Det overordnede målet for BIs prosjekt er å se på ulike næringsklyngeeffekter. De 
har valgt å gjennomføre en analyse som fokuserer på konkurranse, samarbeid, 
komplementaritet og arbeidsmobilitet, hvor Smaragdmodellen, utviklet i forsknings-
prosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge (Reve et al., 2012), legges til grunn (se figur 
3.1.4.1). For nærmere detaljer om metodikken viser vi til selve rapporten og til vår 
egen delrapport fra 2012/2013.

 
Figur 3.1.4.1 Smaragdmodellen (Kilde: Reve og Sasson 2013)
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For å grovsortere analysene velges de nevnte økonomiske øyene, og disse  
inneholder flere kommuner.

Stavanger Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal, Sola, Randaberg, Strand, Rennesøy, 
Kvitsøy

Haugesund Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Vindafjord

Bergen Bergen, Samnanger, Os, Fjell, Askøy, Vaksdal, Osterøy, Meland

Stord Stord, Sveio, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Austevoll

Tabell 3.1.4.2 Økonomiske øyer

Økt verdiskaping er et populært uttrykk på lik linje med økt produktivitet. BI bruker 
disse uttrykkene også. De viser at mest sannsynlig vil en sammenslåing av to regioner, 
eksempelvis Stavanger og Haugesund, ha stor effekt. Ut fra et arbeidsmarkeds-
perspektiv alene, hvor man ignorerer komplementaritet mellom regionene, vil nok 
Stavangerregionen få en mindre effekt. Haugesund derimot, som i utgangspunktet 
er vesentlig mindre, vil oppleve en stor effekt. Dette forutsatt at det er en positiv  
korrelasjon mellom større arbeidsmarked og lønninger. Den sentrale sammenhengen 
her er da ikke at større arbeidsmarkeder fører til økt produktivitet isolert sett, men at 
større arbeidsmarkeder fører til et mer effektivt og konkurransedyktig næringsliv. Det 
er dette som i sin tur fører til høyere gjennomsnittslønn per ansatt.

BI presenterer i sin rapport regionene i forhold til deres arbeidsmarked, verdiskaping 
og ulike egenskaper i sine respektive bedriftsporteføljer. Datagrunnlag for dette er 
fra de siste ti årene. De undersøker så sannsynlige næringseffekter av en sammen-
slåing av regionene. Sammenslåingen, eller heller en sammenkobling av regionene, 
kan skape verdier på lang sikt gjennom: 
1. press for å øke utdanningsnivået, noe som andre steder har vist seg å påvirke 

avkastningen
2. en utjevning av produktivitet ved likere næringsstruktur med fokus på nærings-

klynger, høyere utdanning (høyere human kapital), økt kunnskapsdynamikk og 
kunnskapsspredning over tid.

Forenklet viser BI at utdanning skaper verdi når det blir satt i arbeid i en bestemt 
verdiskapende aktivitet. De sier også at dersom befolkningen øker sin menneskelige 
kapital raskere enn det har gjort i løpet av de siste ti årene, ville estimatene som 
fremkommer ha vært høyere, ikke lavere.

Resultater fra beregninger som BI har er vist i tabellene under. For mer rundt forut-
setningene til disse beregningene, viser vi til BI-rapporten. De beregner nåverdier av 
produktivitetsforbedringer som viser seg gjennom økt verdiskaping. Dette justeres 
for fremtidig usikkerhet med ulike rentenivå (diskonteringsrente). De øverste radene 
viser nåverdi i årene 2014-2023 forutsatt forbedring/forverring i samme takt som 
tidligere. De estimerte verdiene i neste rader er med endret arbeidsmarked og de 
nevnte effekter som kommer av sammenkoblede regioner. Siste rad viser forskjellen 
mellom de to scenariene, skilt og enhetlig arbeidsmarked.
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Stavanger-Haugesund
Diskonteringsrente

 (Alle tall  
i mrd. NOK)

2,00 % 2,25 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % 3,75 % 4,00 %

NPV Nåverdi          

STV 1 551 1 529 1 507 1 486 1 465 1 444 1 424 1 404 1 385

HAU 373 368 362 357 351 346 341 336 331

Total 1 924 1 896 1 869 1 842 1 816 1 790 1 765 1 740 1 716

Estimert verdi
STV 2 047 2 015 1 985 1 954 1 925 1 896 1 868 1 840 1 813

HAU 437 430 423 417 410 404 398 392 386

Total 2 483 2 445 2 408 2 371 2 335 2 300 2 266 2 232 2 199

          

Differanse 
(NOK  
milliarder)

559 549 539 529 519 510 501 492 483

Tabell 3.1.4.3 Nåverdi av produktivitetsendringer 2014-2023.

Dette er veldig store verdier. Forutsetter vi en diskonteringsrente som er lik rente 
på statsobligasjoner, ser vi at estimatene viser en effekt på sammenkobling av de 
definerte regionene Stavanger og Haugesund med nåverdi på 559 milliarder kroner. 
Eller over 55 milliarder kroner pr år. Tallet inkluderer ikke oljeutvinningssektoren og 
finansnæringen.

BI har også gjort en forenklet robusthetssjekk, gjennom en mindre sofistikert  
metode. Spørsmålet her var:
Hva ville verdiskapingseffektene vært forutsatt at: 
1. de to regionene ble koblet sammen over natten og 
2. produktivitetsforskjellene forsvant over natten. 

Her beregnes rett og slett forskjellen i produktivitet pr. næring mellom regionene. 
Den absolutte verdien av forskjellen i verdiskaping pr. ansatt multipliseres så med 
antall ansatte i den mindre produktive industri/region. Kort fortalt: «hvor mye øker 
verdiskapingen med dersom regionene hadde blitt enhetlig og uten produktivitets-
forskjeller over natten?». Denne sjekken ga estimat i størrelsesorden 33 milliarder 
kroner i det første året alene for Stavanger/Haugesund.

Ut fra rapporten kan dette sies å være konservativt da olje og finans ikke er inkludert, 
samtidig som en eventuell sysselsettingsvekst ikke er med. Samtidig sier de at  
produktiviteten utjevnes i løpet av en periode på bare ti år. Og som BI understreker 
vil potensialet for verdiskaping, reelt sett, variere med i hvilken grad: 
•	 egnede nærings- og markedsstrukturer eksisterer 
•	 regionene er like med hensyn til menneskelig kapital 
•	 offentlig politikk ikke hindrer at mennesker eller bedrifter flytter innad i regionene
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Bergen-Stord
 Diskonteringsrente

0,00 % 0,25 % 0,50 % 0,75 % 1,00 % 1,25 % 1,50 % 1,75 % 2,00 %

NPV Nåverdi  

STR 326 321 316 312 307 302 298 293 289

BRG 1 607 1 582 1 558 1 535 1 512 1 490 1 468 1 446 1 425

Total 1 933 1 904 1 875 1 847 1 819 1 792 1 765 1 739 1 714

Estimert 
verdi
STR 343 337 332 327 322 317 312 307 303

BRG 2 000 1 968 1 937 1 907 1 877 1 848 1 820 1 792 1 765

Total 2 342 2 305 2 269 2 234 2 199 2 165 2 132 2 099 2 067

Differanse 409 401 394 387 380 373 366 360 353

Tabell 3.1.4.4 Nåverdi av produktivitetsendringer 2014-2023

Også for Bergen - Stord ser vi veldig store verdier. Forutsetter vi som før en  
diskonteringsrente som er lik rente på statsobligasjoner, ser vi en estimert effekt på 
sammenkobling av de definerte regionene Bergen og Stord med nåverdi på 409  
milliarder kroner. Eller over 40 milliarder kroner pr år over en tiårsperiode. BI har gjort 
en forenklet robusthetssjekk også her, som resulterer i anslag som gir mulighet for 
en verdiskaping på 15 milliarder i det første året alene. Tallene inkluderer ikke olje-
utvinningssektoren og finansnæringen, og antar heller ikke vekst i sysselsetting.

Bergen-Stord (østlig trasé)
BI har også gjort en tilnærmet tilsvarende øvelse hvor østlig trasé over Bjørnafjorden 
er vurdert. Her er regionen definert som Stord inkludert kommunene Stord, Kvinnherad, 
Fusa, Fitjar og Tysnes. Som følge av likhetene mellom alternativene har BI i sin rapport 
kun diskutert variasjonen i resultatene.

Størrelsen på arbeidsmarkedene er nesten identisk med annet alternativ over Bjørna- 
fjorden, men har en helt annen sammensetning. BI diskuterer her at de større  
næringene i østlig region ikke er økonomisk attraktive. Estimater av nåverdi for østlig 
rute er vesentlig lavere enn direkte rute. Nærmere bestemt konkluderer BI med at 
nåverdien er 1,5 ganger høyere direkte over Bjørnafjorden enn indre trasé i øst. Med 
forenklet robusthetssjekk fremkommer samme forhold, med tallstørrelser rundt 9 
milliarder på østlig rute, mot 15 på direkte rute.

Betraktninger av metodikken som BI bruker
Tilsvarende som i vår forrige rapport, har vi egne betraktninger rundt beregnings-
metodikken. Det er uten tvil en interessant tilnærming, som fokuserer på konkrete 
aktuelle områder. 

BI ser på konkrete områder og tar med stedsspesifikke forhold. BIs modell forsøker  
å forklare hvordan og hvorfor fenomenet med produktivitetsvekst kan oppstå. For-
klaringen ligger i at vi får et mer effektivt næringsliv. De viser videre konkrete verdi-
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skapingsresultater med et bestemt scenario for næringssammensetningen i det 
aktuelle området.

Dette dreier seg kun om verdiskapingseffekter, men BI forsøker også å beskrive 
andre dimensjoner som konkrete sysselsettingsmønstre i regionen. Det er et ønske 
og en målsetning fra både BI og vårt «Ferjefri E39»-prosjekt at metoden som brukes 
videreutvikles. BI er i kontinuerlig utvikling av sin modell og metodikk i forsknings-
prosjektet «Ferjefri E39 – Næringsliv og verdiskaping». Dette prosjektet er planlagt 
ferdigstilt i løpet av første halvår 2014.
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Agderforskning – uføretrygd og 
infrastruktur
Agderforskning har undersøkt en teori om at større bo- og arbeidsmarkedsregioner, 
som følge av redusert reisetid, kan påvirke andelen uføretrygdede i berørte kommuner. 
Uføretrygdede er en stor kostnad for samfunnet, både direkte i form av store statlige 
utgifter til trygd, men også i form av tapt verdiskaping fra de som ikke deltar  
i arbeidslivet.

Hypotesen er såpass interessant for Delprosjekt Samfunn, at Agderforskning fikk  
i oppdrag å gjøre en grov analyse på dette.

Forskerne har i rapporten vurdert hvordan ulikheter i levekår mellom regioner kan 
påvirkes av en regionforstørrelse. De har sett på de delene av landet som i særlig 
grad påvirkes av vår case; - en utbygging av ferjefri E39 mellom Kristiansand og 
Trondheim. Levekår er her målt som andel uføretrygdede i befolkningen i alders-
gruppen 18-67 år.

I bakgrunnstallene fra Agderforskning finner vi at over 300 000 personer i Norge er 
uføretrygdet og samlede utbetalinger utgjør over 60 milliarder kroner. Det er mange 
ulike årsaker til at folk blir uføretrygdet, men hypotesen er at et misforhold mellom 
jobbtilbud og den enkeltes evner til å utføre jobbene innen en arbeidsmarkedsregion, 
vil øke andel av uføretrygdede i regionen. Dersom en region f.eks. er preget av  
industriarbeidsplasser og arbeidsplasser knyttet til helseinstitusjoner, vil arbeidstakere 
som ikke greier å tilpasse seg denne typen jobber kunne falle utenfor. «Jobbtilbud» 
er i denne sammenheng definert som antall tilgjengelige jobber i en region pr. mulig 
arbeidstaker (personer mellom 18 og 67 år) i en arbeidsmarkedsregion. Figuren under 
viser sammenhengen mellom jobbtilbud og uføretrygd for de regionene i Norge 
som har høyest og lavest uføretrygdandel.
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Figur 3.1.5.1: Andel uføretrygdede og jobbtilbudet i de 20 regionene med høyest og lavest andel  
uføretrygdede.

Vi skal være forsiktig med å dra konklusjonene fra en slik grov og relativt enkel 
analyse for langt. Samtidig viser rapporten en mulig sammenheng mellom andel 
uføretrygdede i en region og jobbtilbudet i samme region. Dette tyder på at det er 
en sammenheng mellom arbeidsmarkedet i form av tilgjengelighet og mangfold, 
og muligheten for å bli uføretrygdet. Tallene som fremkommer i rapporten viser at 
storbyregionene og de mellomstore regionene har et bedre jobbtilbud og en lavere 
andel uføretrygdede enn småbyregioner, tettstedregioner og steder med spredt 
bosetting.

Agderforskning har illustrert sin hypotese for hva en integrasjon kan bety for tre 
regioner:
 1) Haugesund–Stavanger
 2) Ålesund-Molde
 3) Mandalsregionen–Kristiansand
Her er dette eksemplifisert for å vise en mulig samfunnsmessig gevinst gjennom 
reduserte utbetalinger til uføretrygd. I tillegg er den samfunnsmessige tilleggs- 
gevinsten av at en person går over fra uføretrygd og inn i arbeidsstyrken (skatte-
effekt, økt inngang avgifter, økt forbruk osv.) tatt med.
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 Figur 3.1.5.2: Effekt av reduksjon i andel uføretrygdede i arbeidsmarkedene i Haugesunds- og  
 Stavangerregionene.

 
 Figur 3.1.5.3: Effekt av reduksjon i andel uføretrygdede i arbeidsmarkedene i Ålesunds- og Molde-regionene.

 
Figur 3.1.5.4: Effekt av reduksjon i andel uføretrygdede i arbeidsmarkedene i Mandals- og Kristiansandsregionene.
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Vi vil understreke at Agderforskning her kun har isolert to variabler og sett på mulig 
sammenheng og effekt av disse. Det er ikke tatt hensyn til andre forklaringsvariabler 
som vil påvirke denne mulige sammenhengen. Dette er selvsagt en stor svakhet ved 
beregningene som gjøres, men like fullt - med disse forutsetningene indikerer analysen 
at større arbeidsmarkedsregioner gir en redusert uføreandel i befolkningen. Som vi 
ser vil dette gi betydelige gevinster hvis det medfører riktighet. Ser man på samlet 
effekt av å gjøre disse tre regionene tettere, får vi store tall.

 
 Figur 3.1.5.5: Effekt av reduksjon i andel uføretrygdede i arbeidsmarkedene i de tre regionene samlet.

Arbeidet Agderforskning har gjort, antyder at det er sannsynlig at det er en  
sammenheng mellom jobbtilbud og andel uføretrygdede. Dersom det faktisk er en 
slik sammenheng, vil det ha stor betydning for samfunnsøkonomien. Det trengs 
imidlertid utvidede studier for å nærmere fastslå:
•	 Hvordan jobbtilbud faktisk endrer seg som en konsekvens av at arbeidsmar-

kedsregionen blir større(både andel og mangfold av typer jobber).
•	 Hvordan andel uføretrygdede endrer seg som en konsekvens av endringer i 

jobbtilbudet
•	 Faktisk samfunnsøkonomisk gevinst av redusert uføretrygdandel.

Som de fleste andre utredninger fra vårt delprosjekt viser også analysen fra Agder-
forskning noen interessante koblinger det ville være spennende å forfølge i større 
forskningsarbeid. At infrastruktur påvirker levekårene våre som innbyggere bør ikke 
være en overraskelse for noen.

3.2. TRAFIKK- OG TRANSPORTMODELLER

3.2.1 Persontransport
For å kunne beregne effektene av en samlet ferjefri E39-utbygging, er det gjennom-
ført transportmodellberegninger av fem ulike definerte alternativer. 

En transportmodell er grovt sett en metode for å beregne et sannsynlig transport-
bilde basert på:
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•	 Hvor folk bor
•	 Hvor arbeidsplassene og andre aktiviteter er lokalisert
•	 Transporttilbudet
•	 Kostnader knyttet til transporttilbudet
En transportmodell skal i så stor grad som mulig gjenskape den nasjonale reisevane-
undersøkelsen for området det gjelder.

Beregningene våre er utført ved hjelp av en transportmodell som er spesielt etablert 
for «Ferjefri E39». Transportmodellen er en delområdemodell basert på Nasjonal 
persontransportmodell og tre regionale persontransportmodeller. Den geografiske 
utstrekningen for delområdemodellen (DOM Ferjefri E39) er fra Kristiansand i sør til 
Trondheim i nord. Hensikten er konsistens mellom de ulike geografiske områdene 
(regionene) og å redusere tidsbruk for beregningene.

Mange av tiltakene er av en slik størrelse at de vil kunne påvirke både etterspørselen 
og rutevalget for mange av de lengre regionale reisene mellom de større byene på 
Vestlandet, Midt-Norge og Østlandet. 

Hovedmålet med et så omfattende arbeid på transportmodellsiden er å skaffe et 
best mulig grunnlag for å kunne beskrive de trafikale og samfunnsmessige effek-
tene av utbygging av hele eller deler av E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 
Arbeidet som det gis en status på her beskriver:
•	 Validering og kalibrering av modellen (kontrollere at modellen måler det den er 

laget for å måle med en viss grad av nøyaktighet), slik at den i størst mulig grad 
reflekterer dagens transportmønster og gir rimelige utslag på beregningene.

•	 Beregninger av ulike konsepter for utbygging av hele eller deler av E39 med 
nasjonal og regional transportmodell, samt trafikantnyttemodulen

•	 Analyse av resultatene

Som en fase 2 av oppdraget skal det gjennomføres beregninger basert på endringer 
av bosettingsmønster og næringsstruktur for å reflektere mulige framtidige ring- 
virkninger av en utbygd ferjefri E39.

Norconsult etablerte modellen i 2012 og Rambøll har gjennomført beregningene  
i 2013. De resultatene som presenteres i denne rapporten er status per januar 2014. 
Det vil bli gjennomført ytterligere beregninger med andre beregningsår som også 
vil inkludere bompenger. Det vil også bli gjennomført beregninger med nasjonal 
godstransportmodell, og det blir gjennomført en kvalitetssikring av et eksternt firma. 
Resultatene er derfor å betrakte som meget foreløpige.

Beregningsalternativer
Det er definert 5 ulike utbyggingskonsepter, heretter kalt konsepter.
1. Hele E39 ferjefri og utbygd til framtidig standard. 
2. Utbygging av strekningen Volda – Molde med fjordkryssinger og tilhørende 

oppgraderte vegstrekninger.
3. a) Utbygging av strekningen Bergen – Stavanger med fjordkryssinger og  

tilhørende oppgraderte vegstrekninger. 
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4. b) Variant som 3a, men med oppgradering av strekningen Kristiansand – Stavanger 
i tillegg.

5. Ferjefrie fjordkryssinger på hele E39, men ingen utbygging av vegstrekningene 
mellom

6. Kun oppgraderte vegstrekninger på E39, men ingen fjordkryssinger

For noen av de aktuelle fjordkryssingene er det foreløpig ikke tatt endelig stilling til 
konseptvalg. Som grunnlag for beregningene, har vi lagt til grunn Statens vegvesens 
anbefaling av konsept. Det vil dermed være en viss usikkerhet rundt beregnings-
forutsetningene i de tilfellene.

Utbyggingskonseptene er nærmere beskrevet i rapport fra Rambøll.

Modellverktøy
Transportmodellene som er benyttet er strategiske modeller. Det foreligger i dag 
to persontransportmodeller på dette nivået utviklet av transportetatene. Nasjonal 
transportmodell (NTM5b) (Madslien & Vingan 2008) og regional transportmodell 
(RTM) (Rekdal et al. 2012), (Tørset et al. 2008). Begge disse modellverktøyene er 
benyttet i forbindelse med transportmodellberegningene for E39.

For analyse av godstransport benyttes Nasjonal godstransportmodell. Resultatene 
fra dette arbeidet vil bli presentert separat. 

Persontransportmodellene NTM5b og RTM
Den nasjonale persontransportmodellen, NTM5b, beregner personreiser med bil, 
tog, båt, fly og som bilpassasjer i hele Norge for reiser over 100 km. Den regionale 
persontransportmodellen som beregner endringer i etterspørselen for kortere reiser 
(reiser under 100km) er i større grad tilpasset analyseområdet, og strekker seg fra 
Kristiansand i sør til Trondheim i nord. Denne modellen har fått navnet DOM Ferjefri 
E39 og er spesielt tilpasset de problemstillingene man ønsker å belyse langs E39. 

Kalibrering og validering av transportmodellen 
Om transportmodellen er egnet til analyser avhenger av hvor detaljert prosjektet 
ønsker at analysen skal være og tidsperspektiv. I forbindelse med overordnende 
analyser benyttes de strategiske modellene RTM og NTM5b, da disse har en lang 
tidshorisont og er egnet for beregning av overordnede problemstillinger. 

Minken et al. (2009) trekker frem følgende elementer som viktige for at et modellsystem 
skal være egnet for slike analyser eller ikke:
1. Modellsystemet bør gjengi ”dagens situasjon” med tilfredsstillende nøyaktighet
2. Modellsystemet bør gi troverdige framskrivinger på trafikkutviklingen
3. Modellsystemet bør gi rimelige/realistiske effekter av infrastrukturprosjekter og 

andre transportpolitiske tiltak

Med bakgrunn i  overnevnte punkt ble det gjennomført en kontroll av transport-
modellen i tråd med retningslinjer beskrevet i Tørset (2010). Kontrollen viste relativt 
store avvik mellom beregnet og observert trafikk, slik at det ble gjennomført  
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kalibreringsgrep i transportmodellen, for å bedre samsvaret mellom observert og 
beregnet biltrafikk. Vegnettet er kvalitetssikret ved at bl.a. hastigheter som til en viss 
grad tar høyde for kurvatur og stigning er implementert. Rabattfaktorene på ferje-
takster som lå i modellen i forhold til funn i ferjeundersøkelsen som ble gjennomført 
langs E39 i 2012, er kvalitetssikret og justert. Kalibreringsgrepene ga tydeligst utslag 
på vegnettet og ferjeforbindelsene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Gjennom verifiseringen og kalibreringen viste nye beregninger av dagens situasjon 
at modellen ga et bedre samsvar mellom beregninger og observert trafikk. Det er 
fortsatt usikkerheter og modellen stemmer ikke like bra på alle snitt, men vår vurdering 
er at den er god nok for de overordnede vurderingene som skal gjennomføres. 

Transportmodellen beregner da følgende trafikkbelastning i ulike snitt langs E39:
Observert ant.  
lette kjøretøy

Beregnet
Før kalibrering

Beregnet
Etter kalibrering

[kjt/døgn] [kjt/døgn] Avvik, [%] [kjt/døgn] Avvik, [%]

Sagelandsbakken 4635 5178 12 % 5045 9 %

Tronvik 3625 2792 -23 % 3110 -14 %

Mortavika - Arsvågen 3031 2387 -21 % 2627 -13 %

Sundfør 2829 2850 1 % 2996 6 %

Bømlotunnelen 3339 3142 -6 % 3388 1 %

Stordabrua 4331 3775 -13 % 4047 -6 %

Sandvikvåg – Halhjem 2043 2357 15 % 2598 27 %

Moberg ved Lekven 6116 4236 -31 % 5406 -12 %

Romarheimsdalen 1496 1115 -25 % 1128 -25 %

Lavik - Oppedal 1179 838 -29 % 909 -23 %

Bogstadtunnelen 1366 1051 -23 % 1113 -19 %

Vassenden 2353 2135 -9 % 2226 -5 %

Stigedalen 931 416 -55 % 840 10 %

Anda - Lote 1059 576 -46 % 871 -18 %

Volda- Folkestad 949 466 -73 % 1034 9 %

Festøya- Solavågen 1317 712 -46 % 1012 -23 %

Vestnes - Molde 1584 1185 -25 % 1650 4 %

Halsa- Kanestraum 711 956 35 % 991 40 %1 

Volden 6940 6224 -10 % 6224 -10 %

Storsandtunnelen 6259 8196 31 % 5528 -12 %

SUM 56 093 50 121 -12 % 52 743 -6 %

1Tabell 3.2.1.1 Trafikkbelastning

Delområdemodellen for «Ferjefri E39» ga et samlet avvik på utvalgte snitt på rundt 6 
%. Avvikene på enkelt strekninger varierer. Avvikene gjør at man skal være forsiktig 
med å trekke trafikktall direkte ut i fra transportmodellen, også i fremtidig prognoser, 
men heller fokusere på trafikknivået og de relative endringene transportmodellen 
beregnet som følge av tilbudsendringer på vegnettet. 

1 Avviket her kommer nok av at DOM Ferjefri E39 modellen er for liten til å endre rutevalget for lange 
reiser mellom Trondheim og Kristiansund/Molde fra eksisterende E39 til E6-Fv 70. Nettutleggingen på disse 
blir da basert på rutevalget fra NTM nettet som kun er basert på hastighet og lengde hvor da eksisterende E39 
kommer bedre ut.
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Beregningsforutsetninger
a) Beregningsår
Det er valgt å ta utgangspunkt i 2020 som referanseår for beregningene. Referanse-
året skal avspeile et mulig åpningstidspunkt for tiltakene. Det er urealistisk å tenke 
seg at særlig mye av en ferjefri E39 er bygd ut så tidlig som 2020. I praksis vil  
utbyggingene skje gradvis gjennom mange år, med ulike åpningstidspunkt som vi 
ikke har kunnskap om i dag. For å kunne sammenligne de ulike konseptene er det 
likevel valgt et felles referansesår som ikke ligger altfor langt fram i tid.

Det er valgt beregningsår 2060 som representerer slutten på en beregningsperiode 
på 40 år. Med disse to beregningstidspunktene er det mulig å beregne trafikktall 
mellom disse. Det vil i løpet av februar 2014 bli gjennomført beregninger for et valgt 
år mellom 2020 og 2060 for å kunne se utviklingen av trafikken mere detaljert.

I en beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, er det vanlig å benytte en leve-
tid og en beregningsperiode på 40 år. Det er dermed mulig å benytte trafikktallene 
som start og slutt på beregningsperioden i en EFFEKT-beregning.

b) Befolkningsprognoser og demografidata fra Statistisk sentralbyrå
Befolkningsfremskrivningene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er lagt til grunn for 
beregningene. Befolkningsfremskrivningene er viktige for beskrivelsen av fremtidig 
transportetterspørsel og størrelsen på veksten. Dette er en viktig forutsetning for  
beregningsresultatene og det er gjort en grundig gjennomgang både i forhold til 
vekst, demografi og flyttemønster/sentraliseringseffekter.

Befolkningsprognoser for 2020 og 2060
Figurene under viser befolkningsprognosene:

2010 2020 Befolknings-
vekst, [%]

Befolkningsvekst 
pr år, [%]

Vest Agder 170 377 194 836 14 % 1,4 %

Rogaland 427 947 516 007 21 % 1,9 %

Hordaland 477 175 550 433 15 % 1,4 %

Sogn og Fjordane 107 080 107 881 1 % 0,1 %

Møre og Romsdal 251 262 269 906 7 % 0,7 %

Sør Trøndelag 290 547 336 084 16 % 1,5 %

Tabell 3.2.1.2 Befolkningsvekst frem til 2020

Befolkningsveksten for perioden 2010 til 2020 er størst i Rogaland, mens det er 
tilnærmet stagnasjon i Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal har en svak vekst. Med 
bakgrunn i befolkningsveksten kan man forvente størst trafikkvekst i lokaltrafikken 
og områdene mellom Bergen og Stavanger, mens mer beskjeden vekst i Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal. 

Det vil være store variasjoner innenfor hvert enkelt fylke og i forhold til hvor  
befolkningsveksten er prognostisert vil komme. Det har ikke vært jobbet mere  
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detaljert med befolkningsfremskrivningen i forhold til lokale utbyggingsplaner for 
den enkelte kommune eller fylke. Det er imidlertid rimelig å tro at det vil bli største 
befolkningsvekst langs E39.

Veksten i befolkning frem til 2060 er også SSBs  framskrivninger. Disse er også 
benyttet i forbindelse med grunnprognosearbeidet til NTP 2014-2023. Det valgte 
alternativet i SSBs  framskrivninger er MMM-alternativet som betyr middels fruktbar-
het, middels levealder, middels flytting og middels innvandring.

2010 2060 Befolkningsvekst 
[%]

Befolkningsvekst 
pr år, [%]

Vest Agder 170 377 260 108 53 % 0,9 %

Rogaland 427 947 717 684 68 % 1,0 %

Hordaland 477 175 721 243 51 % 0,8 %

Sogn og Fjordane 107 080 116 879 9 % 0,2 %

Møre og Romsdal 251 262 316 014 26 % 0,4 %

Sør Trøndelag 290 547 433 510 49 % 0,8 %

Tabell 3.2.1.3 Befolkningsvekst frem til 2060

Det er viktig å merke seg at det er meget stor usikkerhet knyttet til disse prognose-
ne, og at de i større grad gir en indikasjon på hvor befolkningsveksten vil komme og 
ikke de konkrete veksttallene.

Økonomisk utvikling
Utvikling i privat konsum benyttes som en indikator for økonomisk utvikling i trans-
portmodellene. Privat konsum er hentet fra Perspektivmeldingen (PM09), presentert 
av Finansdepartementet januar 2009. Følgende veksttall gjelder:

 
Tabell 3.2.1.4 Økonomisk utvikling

Det er i beregningene forutsatt at de relative pris- og kostnadsforholdene holdes 
konstant i beregningene mellom 2010 og 2060, dvs. at eksempelvis billettprisene 
for alle transportformer holdes uendret i forhold til andre priser.

Transporttilbud
Følgende transporttilbudsendringer er lagt inn i modellene for år 2020:
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Alle prosjekter som vi forventer er startet opp eller ferdigstilt per 2017 er inkludert 
i basisvegnettet. Unntak er gjort for Rogfast. Selv om prosjektet kan antas å være 
startet opp innen 2017, er det en del av en fremtidig ferjefri E39, og dermed ikke 
inkludert i nullalternativet.

Det er ikke lagt opp til noen økning i ferjefrekvensen  i beregningene. I likhet med 
KVU-ene som er gjort, er det forutsatt at nullalternativet innebærer at veksten tas 
med større ferjer og ikke frekvensforbedring. Dette fordi det blir unødvendig komplisert  
i en slik sammenheng å anta hvilke frekvensendringer som gjøres i årene framover. 

I tillegg er det i samsvar med forutsetningene for nullalternativet at det bare er tiltak 
som er vedtatt og finansiert som skal inngå. Samme resonnement er gjort for buss-
tilbudet. 

Kapasitetsuavhengig etterspørsel og nettutlegging
Hovedtyngden av tiltakene vil i stor grad påvirke trafikken utenfor de større by-
områdene og gi effekter for de lengre, regionale reisene. Både reisemiddelvalget 
og rutevalget for disse turene vil påvirkes lite av kapasitetsproblemer (eksempelvis 
rushtidsutfordringer) som er knyttet til kortere perioder på døgnet, særlig i tilknytning 
til byområdene (Rambøll (2012d)). I tillegg er det ikke ønskelig at beregningene 
blir påvirket av eventuelle unøyaktigheter som kan gi store utslag i beregningene, 
men har lite relevans for de store utbyggingsprosjektene. Beregningene er med 
bakgrunn i dette gjennomført kapasitetsuavhengig. Dette gjelder både i forhold til 
reisemiddelvalg og rutevalget. 

Bompenger
Det er gjennomført transportmodellberegninger med og uten bompenger i den 
nasjonale og regionale transportmodellen for år 2020. Transportmodellberegningene  
er gjennomført for de konseptene som innebærer utbedring av fjordkryssinger. 
Dette er konsept 1, 2, 3a, 3b og konsept 4. Trafikkberegningene er gjennomført 
for 2020 som er et antatt åpningsår for de ulike konseptene. Beregningene som er 
gjennomført hittil er ikke gjennomført med bompenger i 2060, siden vi forventer at 
anleggene  da er  nedbetalt. 

Det pågår nå beregninger med bompenger og for ulike årstall, for å gi et bedre  
beslutningsgrunnlag og for å se effektene av bompengetakst i ulike år.

Følgende bompengetakster er lagt til grunn for år 2020:
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Ferjestrekning Bomtakst kodet i 
transport-modell

Halsa–Kanestraum 157

Vestnes–Molde

      - Julsundbrua 130

      - Tunnel under Romsdalsfjorden 95

Festøya–Solavågen 146

Anda–Lote 125

Lavik–Oppedal 157

Halhjem–Sandvikvåg 361

Mortavika–Arsvågen 335

SUM 1505

Tabell 3.2.1.5 Kodet bompengetakst i transportmodell (NOK)

Takstene er basert på prinsippet om «+ 40 % av lettbiltakst for bilfører + bilpassasjer».

Resultater fra beregningene
Dette kapittelet vil kortfattet gjennomgå beregnet trafikk for lette kjøretøy for  
samtlige beregningskonsept for år 2020 og år 2060.

Figuren viser antall lette biler som transportmodellen beregner i beregningsår 2020 
og 2060 (uten bompenger). Tall for beregninger med bompenger kommer vi tilbake til 
senere, da tilpasninger av modellen trenger noe mer bearbeiding. Enhet er kjt/døgn.
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 Figur 3.2.1.6 Resultater av trafikkberegninger, uten bompenger. Tallene som er beregnet er kjøretøy/døgn
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Personbiltrafikk Forklaring
Basis 2010 Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2010 (kalibrert kjøring)

Basis Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og for 2060 med 
dagens ferjestrekninger og dagens vegnett (inkl. NTP-prosjekt for 2014-17, 
ekskl. Rogfast)

Alt. 1 Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for fullt 
utbygd ferjefri E39 (fjordkryssinger og vegstrekninger)
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Alt. 2 Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for 
utbygd veg og fjordkryssing for Volda – Molde.
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Alt. 3a Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for 
utbygd veg og fjordkryssing for Bergen - Stavanger.
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Alt. 3b Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for 
utbygd veg og fjordkryssing for Bergen - Kristiansand.
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Alt. 4 Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for 
utbygd alle fjordkryssingene (ingen vegutbedring).
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Alt. 5 Personbiltrafikk beregnet med transportmodellen for 2020 og 2060 for fullt 
utbygd veg E39, men ingen fjordkryssinger.
Både trafikk 2020 og 2060 er beregnet uten bompenger.

Tabell 3.2.1.7 Forklaring av tallene

Oppsummerende tabell som viser de trafikale konsekvensene av ulike utbyggings-
konsepter:

Hva skjer trafikalt? Hvilke trafikale konsekven-
ser har konseptet

Konsept 1 
(Hele E39)

Endring av rutevalget for de 
regionale, lange bilreisene fra 
Østlandet til E39.

Tiltaket vil påvirke transport-
mønsteret langs hele E39-
korridoren.

Økning i både lange og korte 
bilreiser mellom samtlige fylker 
langs hele E39 korridoren.

Tiltaket vil bedre kommunika-
sjonen mellom samtlige fylker 
langs hele E39-korridoren.

Størst økning i biltrafikken mel-
lom Rogaland og Hordaland

Tiltaket vil gi størst trafikal 
effekt mellom Rogaland og 
Hordaland i form av økning i 
biltrafikk.

Overføring av trafikk til bil fra 
andre transportmidler både på 
lange og korte reiser. For lange 
reiser er det størst overføring 
fra fly, mens for korte er overfø-
ringen størst fra buss.

Tiltaket vil øke andelen bilreiser 
og vil påvirke konkurransefor-
hold mot andre transportmidler 
både på korte og lange reiser.



Status nå i Delprosjekt Samfunn   Ferjefri E39 – Statusrapport 2013

Side 46    

Hva skjer trafikalt? Hvilke trafikale konsekven-
ser har konseptet

Konsept-sammenligning Konseptet gir mest trafikk på 
samtlige fjordkryssinger og 
høyest transportarbeid.

Trafikkberegningene gir en in-
dikasjon på at en samlet utbyg-
ging vil ha større trafikal effekt 
enn utbygging av enkeltpro-
sjektene isolert. Dette gjelder 
spesielt nord for Bergen.

Konsept 2 
(Volda - Molde)

Endring av rutevalget for de 
regionale, lange bilreisene 
mellom Molde/Ålesund/Kristi-
ansund og Trondheim. Overfø-
ring fra E136 - E6 og rv. 70 – E6 
til E39. Marginal endring av 
rutevalg sør for Nordfjordeid.

Tiltaket vil kunne avlaste E6, 
E136 og rv. 70 for lange reiser. 

Økning i lange og korte reiser 
mellom Møre og Romsdal og 
Sør-Trøndelag, og spesielt 
internt mellom Volda, Ålesund, 
Molde og Kristiansund.

Tiltaket vil i hovedsak påvirke 
kommunikasjon mellom Møre 
og Romsdal og Sør-Trøndelag 
og internt i Møre og Romsdal. 
Tiltaket vil ikke gi vesentlig 
trafikale konsekvenser sør for 
Nordfjordeid. 

Konsept-sammenligning Konseptet gir økning i trafikk 
på fjordkryssingene mellom 
Volda og Kristiansund. Tiltaket 
vil ha marginale endringer for 
fjordkryssinger lengre sør.

Tiltaket vil i hovedsak bedre 
transporttilbudet internt i Møre 
og Romsdal. 

Konsept 3a 
(Stavanger - Bergen)

Endring av rutevalget for lange 
reiser mellom Østlandet og 
Bergen og Stavanger fra rv. 
42, E134 og E16 til ny E39. 
Marginale endringer nord for 
Bergen. 

Tiltaket vil i hovedsak påvirke 
transportmønsteret for de len-
gre reisene til reisemål mellom 
Bergen og Stavanger 

Økning i lange og korte reiser 
mellom Hordaland, Rogaland. 
Marginal økning mellom fylker 
nord for Hordaland.

Tiltaket vil i hovedsak påvirke 
trafikketterspørselen mellom 
Hordaland, Rogaland og Vest 
Agder. Etter full ferjefri utbyg-
ging er det dette konseptet 
som gir størst trafikal effekt 
i form av økning i de lengre, 
regionale bilturene.

Konsept 3b 
(Kristiansand – Bergen)

Endring av rutevalget for lange 
reiser mellom Østlandet og 
Bergen og Stavanger fra rv. 
42, E134 og E16 til ny E39. 
Marginale endringer nord for 
Bergen.

Tiltaket vil i hovedsak påvirke 
transportmønsteret for de len-
gre reisene til reisemål mellom 
Bergen og Kristiansand
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Hva skjer trafikalt? Hvilke trafikale konsekven-
ser har konseptet

Konsept-sammenligning Konseptet gir økning i biltrafik-
ken mellom Hordaland, Roga-
land og Vest – Agder. Etter full 
ferjefri utbygging er det dette 
konseptet som gir størst øk-
ning i antall kjøretøykilometer i 
forhold til basissituasjonen.

Tiltaket gir en vesentlig forbe-
dring av trafikktilbudet mellom 
Hordaland, Rogaland og Vest 
– Agder. Dette understrekkes 
av økningen i trafikk. Videre 
gir økningen i transportarbeid 
en indikasjon om at det er 
dette konseptet som gir størst 
tilbudsforbedring for flest mu-
lig bosatte etter en full ferjefri 
utbygging.

Konsept 4 
(kun ferjefrie kryssinger)

Endring i rutevalg for de 
regionale, lange bilreisene fra 
Østlandet til E39. 

Tiltaket vil påvirke transport-
mønsteret langs hele E39- 
korridoren. Tiltaket vil ha noe 
mindre effekt enn konsept 1 da 
vegnettsutbedringer ikke inn-
går i konseptet. Dette gjelder 
spesielt sør for Stavanger.

Tiltaket gir mer trafikk over 
fjordkrysningene enn konsept 
5.

En utbedring av fjordkryssin-
gene vil bedre kommunika-
sjonen mellom de ulike byene 
langs E39 i større grad enn en 
utbedring av vegstandarden. 

Konsept-sammenligning Konseptet gir noe lavere trafikk 
enn konsept 1 på samtlige 
fjordkryssinger. 

Trafikkberegningene gir en 
indikasjon på at en samlet 
utbygging vil ha større trafikal 
effekt enn  bygging av enkelt-
prosjektene isolert. Videre 
viser trafikkberegningene at 
utbygging av fjordkryssingene 
vil ha større trafikal effekt enn 
oppgradering av vegstreknin-
gene i mellom.

Konsept 5 
(Kun vegstrekningene mel-
lom ferjesambandene)

Konseptet vil i hovedsak 
påvirke rutevalget for lengre 
reiser mellom Østlandet og 
Stavanger/Sandes/Egersund. 
Tiltaket vil gi marginale endrin-
ger for de lengre reisene nord 
for Stavanger.

Tiltaket vil kunne gi en overfø-
ring av trafikk fra fv.45 – E134 
og fv. 42 til E39 for trafikk med 
reisemål mellom Stavanger 
og Flekkefjord. Tiltaket vil ikke 
påvirke rutevalget vesentlig 
nord for Stavanger. 

Økning i både lange og korte 
bilreiser. Hovedtyngden av øk-
ningen i lange reiser skjer mel-
lom Hordaland, Rogaland og 
Vest–Agder og mellom Møre 
og Romsdal og Sør Trøndelag. 
Veksten i korte turer skjer i 
hovedsak i byområdene.

Tiltaket bedrer transporttilbu-
det spesielt mellom Hordaland, 
Rogaland, og Vest–Agder og 
mellom Sør Trøndelag og Møre 
og Romsdal. Konseptet vil ha 
liten trafikal effekt mellom de 
andre fylkene.
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Hva skjer trafikalt? Hvilke trafikale konsekven-
ser har konseptet

Konsept-sammenligning Tiltaket vil ikke gi en vesentlig 
trafikkvekst over fjordkrys-
singene. Tiltaket vil i hovedsak 
bedre transporttilbudet mellom 
Rogaland og Vest Agder og 
mellom Møre og Romsdal og 
Sør Trøndelag.

Trafikkberegningene viser at 
en oppgradering av vegnettet 
vil ha en mindre trafikal effekt 
enn en hva ferjeavløsningspro-
sjekt vil kunne ha i forhold til 
trafikk over fjordkrysningene. I 
og med at mye av vegutbedrin-
gene foregår i byene vil tiltaket 
gi bedre transporttilbud til 
mange personer og gi en stor 
økning i antall korte bilfører-
turer.

Tabell 3.2.1.8 Oppsummering: Egenskaper ved de ulike alternativene/konseptene

Differanseplottet mellom beregnet biltrafikk for konseptene og basis viser en om-
fordeling av trafikk til E39 fra alternative ruter. En kan fra differanseplottene (se  
Rambølls rapport som er vedlagt) se følgende trafikale endringer på de regionale, 
lange reisene:

•	 Ferjefri E39 vil kunne gi en omfordeling av trafikk på reiser mellom Bergen, 
Trondheim, Østlandet, Ålesund, Molde og Kristiansund. 

•	 For reiser sør for Bergen vil en ferjefri E39 kunne overføre trafikk fra fv. 42, E134 
og E16 til E39. Dette er i hovedsak reiser mellom Østlandet og Bergen/Stavanger

•	 For reiser nord for Bergen vil man få en omfordeling av trafikk mellom Bergen og 
byene lenger nord (Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim). Bedret frem-
kommelighet vil gi mer trafikk på E39 og en overføring av trafikk fra rv. 13/E6/
E136

•	 En utbedring av Møreaksen vil gi en omfordeling av trafikk mellom Molde/ 
Ålesund/Kristiansund og Trondheim. Trafikken vil overføres fra E136-E6 og  
fv. 70-E6 til E39

Trafikkberegningene viser en omfordeling av trafikk fra E134 til E39 og E16/E136 til E39.

Usikkerhet i analysene
De norske transportmodellene må anses som svært gode sammenliknet med  
modeller fra andre land. Likevel er en transportmodell en forenkling av virkeligheten. 
Modellene systematiserer en betydelig mengde informasjon som både gjelder 
reisevaneundersøkelsene og utviklingen innen demografi, økonomi og transport-
tilbud.

Transportmodellene som er benyttet er basert på reisevaneundersøkelser og  
betydelige mengder av inngangsdata. I etableringen av modellene er det også gjort 
forutsetninger som vil kunne påvirke modellenes evne til å gjengi effektene i de ulike 
utbyggingskonseptene.
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I tillegg fanger ikke reisevaneundersøkelsene opp alle forhold knyttet til et individs 
reisemønster. Modellene vil derfor ikke kunne beskrive de faktiske forhold fullt ut. 
Dette er ikke korrigert for og medfører at antallet personreiser sannsynligvis vil ligge 
noe høyere enn beregnet med transportmodellene.

Inkludert i transportmodellen Effekt på beregnet trafikk

Regional utvikling Delvis. Trnasportmodellen gir 
en indikasjon på korttidseffekter, 
men ikke mulige langtidseffekter 
som endret arbeidsplasskonsen-
trasjoner og bosettingsmønster.

Kan gi for lite beregnet trafikk på 
lang sikt på enkelte fjordkrysnin-
ger.

Utenlands turisttrafikk, Vare-
transport liten bil

Turisttrafikk og varetransport liten 
bil er ikke inkludert i transportmo-
dellen. Avvikene for persontran-
sport er likevel ikke betydelig på 
de ulike krysningene.

Kan gi for lite trafikk på enkelte 
fjordkrysninger.

Næringslivets produksjon/
aktivitet

Transportmodellen tar ikke 
høyde for mulige effekter bedret 
tilgjengelighet har på produksjon/
aktivitet.

Kan gi for lite trafikk på enkelte 
fjordkrysninger.

Umiddelbar effekt av  
transporttiltak

Transportmodellen beregner 
endring i reisemål, reisemiddel og 
turproduksjon umiddelbart etter at 
tiltaket er kodet og beregnet.

Gir for mye trafikk på enkelte fjord-
krysninger i åpningsåret.

Tabell 3.2.1.9 Faktorer det er knyttet usikkerhet til i transportmodellen for persontransport 

Videre er det usikkerhet rundt fremtidige framskrivninger av input og den er økende 
med antall år fremover. Dette gjelder både privat konsum, befolkningsutvikling og 
endringer i transporttilbudet for de ulike transportformene og bompenger.

Utbyggingskonseptene som er beregnet er betydelige. Noen transportslag vil 
kunne få en stor økning i etterspørselen, som kan gi grunnlag for å forbedre tilbudet, 
mens andre kanskje vil få langt færre passasjerer og kutte ned på tilbudet. Slike 
tilbudsendringer som følge av politikken som skal testes, er ikke med i transport-
modellberegningene som er gjort. Dette kan i praksis være en meget viktig kilde til 
feil i beregningene. 

Det vil bli gjennomført ytterligere følsomhetsberegninger med ulike varianter av inn-
gangsdata på sentrale variabler for å vise hvordan slike usikkerheter vil slå ut.

Ferjefrie forbindelser eller andre infrastrukturtiltak påvirker ikke prognosene for  
befolkningstall, bosettingsmønster eller næringslivets produksjon eller aktivitet.  
I virkeligheten vil dette likevel kunne være forventende virkninger av større forbedringer  
i transporttilbudet. Slike virkninger er vurdert med andre beregningsmetoder i denne 
rapporten, og vil også bli arbeidet videre med.

Med bakgrunn i det overnevnte er det viktig at man ser på beregnede resultater som 
indikasjoner på hvilke trafikale konsekvenser de ulike tiltakene vil kunne ha. Selv om 
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trafikktallene presenteres som relativt nøyaktige tall er dette kun et utrykk for trafikk-
nivået og ikke det nøyaktige trafikktallet. Beregningsresultatene vil likevel kunne 
benyttes til å vise relative endringer og trafikale forskjeller mellom de ulike konseptene 
på et overordnet nivå og gi et godt bilde på hvilken retning man kan forvente at ulike 
vegnettstiltak vil kunne slå. 

Videre arbeid
Det pågår fortsatt arbeid rundt kvalitetssikring og ytterligere beregninger. Følgende 
arbeider vil bli gjennomført:
•	 Flere beregninger med ulike inngangsdata og beregningsår. Det skal gjennom-

føres beregninger med bompenger på strekningen.
•	 Kvalitetssikring av beregningene
•	 Beregninger basert på scenarioer om befolkningsutvikling og arbeidsplass-

konsentrasjoner
•	 Re-beregne konseptene med en oppdatert godstransportmodell
•	 Kvalitetssikre de samfunnsøkonomiske beregningene

3.2.2 Godstransport
Overordnede beregninger med en egen godsmodell for Ferjefri E39  er gjennom-
ført. Vi ønsker å kvalitetssikre beregningene ytterligere før dette blir offentliggjort. 
Alternativene vil også bli re-beregnet med en ny versjon av Nasjonal godstransport-
modell, hvor alle kostnader og varestrømmer er oppdatert til 2012-situasjonen. Alt 
arbeid videre med dette vil bli startet opp i løpet av våren 2014.

3.2.3 EFFEKT-beregning
Det er utført foreløpige EFFEKT-beregninger for de korte persontrafikkreisene  
(reiser under 100 km).  Det er tatt utgangspunkt i at konseptene er ferdig utbygd  
i 2020. Med en beregningsperiode på 40 år, er det beregnet følgende neddiskontert 
trafikknytte (I analyseperioden) og i første beregningsår (2020):

Alle tall i milliarder kroner
Trafikantnytte

I analyseperioden (40 år) I år 2020

Konsept 1 Ferjefri E39 og vegutbe-
dringer 82,6 2,7

Konsept 2 Ferjefri Volda–Molde og 
vegutbedringer 16,0 0,5

Konsept 3 Ferjefri Stavanger–Bergen 
og vegutbedringer 24,2 0,8

Konsept 4 Kun ferjefrie krysninger 
uten vegutbedringer 32,1 1,1

Konsept 5 Kun vegutbedringer 44,9 1,5

Konsept 6 Ferjefri Kristiansand – 
Bergen og vegutbedringer 42,0 1,4

Figur 3.2.3.1 Effekt-beregninger persontrafikk
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Beregningene er foreløpige og kan bli endret ved videre kvalitetssikring.
Det vil senere bli utført beregninger for nytte av godstrafikk og beregne samlet nytte/
kostnad for de ulike konseptene.

3.3. METODE 21 - SAMARBEIDSPROSJEKT

Metode 21 startet med en fase 1 som var et samarbeidsprosjekt mellom Jernbane-
verket og Statens vegvesen. Fase 2 er organisert som et prosjekt i Nasjonal  
Transportplan (NTP), hvor det rapporteres til NTP sitt programstyre. Jernbaneverket 
leder arbeidet og formålet med prosjektet er å vurdere om det bør tas i bruk nye 
analysemetoder som et supplement til transportmodellberegningene for transport-
sektoren. Målet er at de nye metodene skal bidra til å styrke beslutningsgrunnlaget  
i sektoren, særlig innen områder der dagens transportanalysemetoder ikke gir full-
gode svar.

Det er gjennomført et forprosjekt (fase 1) i Metode 21 hvor formålet var å drøfte 
styrker og svakheter ved dagens modeller/metoder, samt å identifisere og foreta en 
første utprøving av et utvalg av supplerende metoder. 

Prosjektet er nå i gang med fase 2 hvor formålet er å integrere noen nye metoder  
i utvalgte case. Tanken er å samle ytterligere erfaringer med praktisk bruk av de nye 
metodene, kombinasjoner av disse og dagens transportmodeller. I denne fasen vil 
utvalgte strekninger på ferjefri E39 være case.

Det er også aktuelt med en Fase 3 hvor erfaringene blir formalisert og legges til 
grunn for ny praksis.

Sammendrag fase 1
Hovedkonklusjonen fra fase 1 er: Framtiden er usikker. Samfunnet om førti eller femti 
år blir aldri helt slik vi hadde trodd. For å fange opp usikkerheter, trendbrudd og  
andre viktige endringer, er det nødvendig å utvide planleggingsrepertoaret i transport-
sektoren og ta i bruk nye kombinasjoner av metoder. Dette er avgjørende for å ta 
robuste beslutninger.
I fase 1 har det vært prøvd ut ulike fremsynsteknikker (fra engelsk: foresight). Dette 
er scenarier, tilbakeskuing (fra engelsk: backcasting), tidlige-tegn-analyser, jokere 
(såkalte wild cards på engelsk) og ekspertpaneler. Prosess og medvirkning står  
sentralt i disse metodene. Formålet er ikke å forutsi fremtiden, men å bli bedre  
i stand til å tolke signaler og samfunnsutviklinger. Da kan en lettere ta robuste  
beslutninger og håndtere ulike framtidsutfordringer /-situasjoner.

Dagens transportmodeller er gode til å beregne en del effekter av ulike tiltak på kort 
og litt lengre sikt. Transportmodellene håndterer ikke trendbrudd og langsiktige 
perspektiver. Det er her vi tror andre og nye metoder kan tilføre en merverdi. Ved å 
ha god medvirkning vil en få et mangfold som gir planleggere og beslutningstakere 
et bredere og bedre grunnlag for å diskutere hva som kan skje, hva vi egentlig vil og 
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hvordan vi best skal komme dit. Når man aktivt tenker på at plutselige og uventede 
endringer kan skje, opparbeider man en beredskap for å håndtere dette. En utfordring 
i transportsektoren er å vite hvilke metoder som skal kombineres når og til hvilke 
typer prosjekter /-planprosesser. Det er dette vi vil prøve å få mer kunnskap om  
i fase 2 av prosjektet.

Fase 2, Case Ferjefri E39
Det blir nå gjennomført fire ulike caser i fase 2 av prosjektet, og ett av disse er  
«Ferjefri E39». For å avgrense omfanget, konsentrerer vi oss om byområdene  
Stavanger og Bergen, samt strekningen mellom. Vi ønsker å ha fokus på nærings-
utvikling, og derfor starter vi med å etablere et ekspertpanel med kompetanse på 
marin- og maritim næring. Det vil være interessant å ha et «dynamisk ekspertpanel», 
ved å involvere ulike eksperter /kompetanse underveis. Videre vil vi gjennomføre et 
scenarioverksted der vi går bredt ut og inviterer representanter fra både det  
offentlige, næringslivet og ulike organisasjoner.

I forkant av arbeidet vil prosjektgruppen skissere noen scenarier som så kan  
videreutvikles av både ekspertpanelet og scenarioverkstedet. Målet med arbeidet 
er å komme fram til noen bilder av hvilken utvikling vi kan få for Stavanger–Bergens-
regionen. Hva vil en opprustet og ferjefri E39 ha å si for framtidsutviklingen? DET er 
det store spørsmålet.

3.4. STATENS VEGVESEN/IRIS – GODSUNDERSØKELSE E39

Vestlandet er helt avhengig av en effektiv godstransport for å sikre et konkurranse-
dyktig næringsliv. E39 er hovedtransportåren langs kysten og dermed avgjørende 
for bedrifter som skal knytte seg mot sentrale hovedårer både til lands og til sjøs. 
Behovet for bedre informasjon om godstransporten som foregår langs E39 er derfor 
alltid viktig. Næringslivet endrer sine behov i økende hastighet, og en god infrastruktur 
blir mer og mer sentral for å sikre norsk konkurranseevne og arbeidsplasser.

Allerede i rapporten fra 2012 presenterte vi resultater fra en bedriftsundersøkelse 
som ble gjennomført i forbindelse med «Ferjefri E39»-prosjektet. Utvalgte bedrifter 
ble intervjuet for å skaffe større kunnskap om deres transportbehov og transport-
system.

I forbindelse med 2012-rapporten ble det også gjennomført en omfattende gods-
undersøkelse langs hele Vestlandet der lastebilsjåfører ble intervjuet («E39 Gods-
undersøkelse»). Intervjuer ble gjennomført på alle ferjesamband langs E39 (bortsett 
fra Arsvågen-Mortavika) og følgende fjelloverganger vest/øst: 
•	 E136 (Horgheim kontrollstasjon/ Rauma kommune)
•	 E16 (Håbakken kontrollstasjon/Lærdal kommune), 
•	 Rv. 7 (ferjesamband Bruravik-Brimnes2 ), 
•	 E134 (Liamyrane/Odda kommune). 

2 Ferjesambandet Bruravik-Brimnes ble nedlagt etter åpning av Hardangerbrua
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På undersøkelsesdagene var det begrenset fremkommelighet langs rv. 15 over  
Strynefjellet, slik at det kun var vegstrekningene rv. 70 Sunndalsøra - Oppdal og 
rv. 50 Aurland-Hol samt rv. 53 Årdal-Tyin og rv. 55 Sognefjellet, (strekninger det er 
svært begrenset med tungtrafikk) det var mulig å unngå å ta del i undersøkelsen.
Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika og E39 (Krossmoen kontrollstasjon/Eigersund 
Kommune) er dekket av prosjektet «Godsundersøkelse Sør-Rogaland» som Statens 
vegvesen Region Vest3 gjennomførte sammen med andre partnere i 2011. Valg av 
intervjusteder gjør at majoriteten av godstransporterende kjøretøy på veg til og fra 
undersøkelsesområdet er inkludert i undersøkelsen.

Metodikk
Ved Mortavika-Arsvågen og E39 Krossmoen ble det gjennomført intervjuer av  
lastebilsjåfører mellom kl. 7.00.00 - 22.00 over 4 undersøkelsesdager: mandag 11. 
og fredag 13. mai og onsdag 19. og fredag 21. oktober 2011. Tidsrom for under- 
søkelsen gjennomført i 2012 var onsdag 19. og torsdag 20. september (onsdag 24.  
og torsdag 25. oktober ved E134 Horgheim) mellom 8.00 - 20.00. For i størst  
mulig grad å kunne sammenligne undersøkelsen i 2011 med de som ble gjennom-
ført i 2012, er kun intervju fra onsdag inkludert i analysen for denne rapporten.  
Av den grunn kan resultatene for Sør-Rogaland avvike noe fra resultatene som ble 
presentert i rapporten «Godstransport Sør-Rogaland» i 2012. 

I begge undersøkelsene ble intervjuer på ferjesambandene gjennomført enten 
ombord på ferjene eller på kaien. Langs vegene ble det gjennomført intervjuer på 
rasteplasser/hvileplasser (vegkantintervjuer). Utvalget for undersøkelsen inkluderer 
samtlige kjøretøy med tillatt totalvekt over 3.500 kg i næringstransport. Varebiler 
(biler med grønne skilter) i næringstransport, og kjøretøy med tillatt totalvekt over 
3.500 kg som ikke transporterer gods, slik som busser, militærkjøretøy og anleggs-
maskiner, inngår ikke i utvalget.

Godsmengde

 
Figur 3.4.1: Godsmengde i tonn transportert gjennom intervjustedene i 2012, rangert stigende. Oppskalert til 
2012-tall. Kilde: IRIS (2013).

3 IRIS (2012)
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•	 Krossmoen er det stedet mest gods transporteres gjennom, med litt over 2,5  
millioner tonn. Grunnen til dette er at strekningen både benyttes til godstransport 
mellom øst og vest, mellom Sør -Rogaland og Østlandet og transport av gods 
nordover eller sørover langs E39. Dette kan være trafikk langs hele E39 nord for 
Krossmoen til og fra Sørlandet og utlandet. Godsstrømmene gjennom de andre 
intervjustedene går i hovedsak mellom nord og sør langs E39 eller over fjell-
overganger mellom øst og vest. 

•	 Intervjustedet det transporteres nest mest gods gjennom, er ferjesambandet 
Mortavika-Arsvågen, med 1,5 millioner tonn. Her er det lokaltrafikk mellom  
Stavangerregionen og Haugalandet og regional trafikk mellom Bergen og  
Stavanger (hhv. Norges nest største og tredje største byområde) som utgjør  
den største delen av trafikken.  

•	 E136 Horgheim og ferjesambandet Halhjem - Sandvikvåg er det tredje og fjerde 
største intervjustedet rangert etter godsmengde. Her transporteres det omtrent 
like mye gods, rundt 1 million tonn i 2012. E136 Horgheim som er hovedforbindelsen 
mellom Møre og Romsdal og Sør- og Østlandet, samt utlandet er marginalt 
størst. Ferjesambandet Halhjem - Sandvikvåg benyttes av godstransport mellom 
Bergensregionen og Haugalandet og har i likhet med Mortavika-Arsvågen også gods-
trafikk mellom Stavangerregionen og Bergensregionen og videre nordover. 

•	 Det transporteres i overkant av 900.000 tonn gods over ferjesambandet Molde 
- Vestnes. Godstransport mellom Ålesundsregionen og Romsdal/Nordmøre 
utgjør den største godsstrømmen, etterfulgt av godstransport mellom Ålesunds-
regionen og Trøndelag. 

•	 Over ferjesambandet Lavik - Oppedal transporteres det rundt 840.000 tonn 
gods. I hovedsak er dette godstransport mellom Bergensregionen og Sogn og 
Fjordane og gods mellom Rogaland og Hordaland og Møre og Romsdal. 

•	 Det går omtrent like mye gods over fjellovergangene Haukelifjell og Hemsedal/
Filefjell, henholdsvis 660.000 tonn og 630.000 tonn. Over Haukeli domineres 
godsstrømmene av transport mellom Sunnhordland/Haugalandet og Østlandet, 
og mellom Bergensregionen og Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Over  
Hemsedal/Filefjell er det godstransport mellom Bergensregionen og Østlandet, 
og Sogn og Fjordane og Østlandet som utgjør de største godsstrømmene. 

•	 Mellom Lote og Anda transporteres det i underkant av 600.000 tonn. Det er 
registrert svært lite lokaltransport, mellom Sogn/Sunnfjord og Nordfjord over 
dette sambandet, og de største godsstrømmene går mellom Møre og Romsdal 
og hele strekningen fra Sogn/Sunnfjord til Rogaland. 
  

•	 For Festøya - Solevågen, hvor det transporteres i underkant av 500.000 tonn, er 
det lokal distribusjonstransport mellom Ålesundsregionen og Ørsta/Volda som 
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utgjør den største godskorridoren, fulgt av langtransport mellom Rogaland/ 
Hordaland og områdene nord for Storfjorden. 

•	 Ferjesambandene til og fra Møre og Romsdal i nord og i sør, Halsa - Kanestraum 
og Volda - Folkestad, frakter minst gods av ferjesambandene langs E39. Over 
sambandet Halsa - Kanestraum fraktes det 360.000 tonn og over Volda -  
Folkestad 356.000 tonn. Over sambandet Halsa - Kanestraum går det i hoved-
sak gods mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, mens godsstrømmene over 
sambandet Volda - Folkestad i stor grad er langtransport mellom områdene sør 
for Nordfjord og nord for Storfjorden. Disse to sambandene forventes å få en 
svært ulik utvikling fremover. Den sterke veksten i godstransporten over Halsa - 
Kanestraum vil mest sannsynlig fortsette i tiden framover, mens foreløpige tall for 
2013 antyder en nedgang i godstransporten over Volda - Folkestad-sambandet. 
Grunnen til dette er åpningen av Kvivsvegen og pågående oppgraderingen av 
strekningen mot Volda som gjør denne ruten mer attraktiv for transportørene. 

•	 Ferjesambandet Bruravik - Brimnes var det intervjustedet det ble fraktet minst 
gods gjennom i undersøkelsen med drøyt 170.000 tonn. Den største gods-
strømmen her er gods mellom Bergensregionen og Østlandet.

Fordeling etter næringssektor

 
Figur 3.4.2: Fordeling av lastebilturer over intervjustedene etter næringssektor. Kilde: IRIS (2013).

Figur 3.4.2 viser fordeling av antall lastebilturer etter næringssektor. Her ser vi et 
tydelig skille mellom undersøkelsessteder hvor godstrafikken mellom Vestlandet og 
Østlandet passerer og undersøkelsessteder langs E39. 
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•	 Den største forskjellen er at varetransport for bygg- og anleggsektoren utgjør 
over 20 % av alle lastebilturene mellom øst og vest, og under 20 % av alle laste-
bilturene langs E39. 

•	 Tilsvarende utgjør transport for oljesektoren en betydelig andel av godstrafikken 
langs E39, mer enn 10 % for alle undersøkelsessteder på strekningen Stavanger-
Kristiansund og 5 % eller mindre over de andre undersøkelsesstedene. 
 

•	 Andel tomme kjøretøy varier mellom 6 % og 23 % av samtlige registrerte lastebil-
turer, uavhengig av hvorvidt trafikken går langs E39 eller mellom øst og vest. 
 

•	 Transport for industri utgjør en betydelig andel av godstransporten på Vest-
landet. For undersøkelsessted med trafikk mellom Østlandet og Vestlandet og 
undersøkelsessted på Sunnmøre utgjør transport for industri over 14 %. For de 
resterende intervjustedene utgjør industritransporten mellom 11 % og 13 %. 
 

•	 Transport for matvaresektoren utgjør mellom 9 % og 24 % av all godstransport 
forbi undersøkelsesstedene. Variasjonen forklares i stor grad av terminalstrukturen 
til matvarekjedene, og fra hvor de betjener sine butikker. Alle de store matvare-
kjedene har regionlager i Stavangerregionen og Bergensregionen, kun Asko er 
til stede med egen terminal i Møre og Romsdal. Coop, Rema 1000 og ICA  
betjener alle sine butikker i Møre og Romsdal fra Trøndelag. Matvarebutikkene 
på Haugalandet betjenes fra Stavangerregionen, mens butikkene i Sunnhordland 
betjenes fra Bergensregionen. Denne terminalstrukturen bidrar mest sannsynlig 
til at transport for matvaresektoren har lavest andel over Horgheim og Liamyrane, 
med 9 % av godstransporten. 
 

•	 Varetransport for annen varehandel utgjør en særlig høy andel av trafikken forbi 
Horgheim, med 15 %, mens den typisk ligger mellom 7 % og 8 % for de andre 
intervjustedene. 

•	 Transport for fiskerisektoren utgjør høyest andel av den totale godstrafikken 
over undersøkelsessted i Møre og Romsdal, med rundt 10 % over sambandene 
Festøya - Solevågen, Molde - Vestnes og Halsa - Kanestraum, og 8 % gjennom 
Horgheim. Lavest andel transport for fiskerisektoren er registrert på strekningen 
Stavanger - Bergen, hvor andelen kun er på 2 - 3 %.

Fordeling av turer
På kartene under (figur 3.4.3 og 3.4.4) er alle lastebilturer registrert med opprinnelses- 
og destinasjonssted og lagt ut på vegnettet. Dette er gjort ved å plotte inn korteste 
veg fra opprinnelsessted til destinasjonssted for samtlige lastebilturer som er registrert 
i undersøkelsen. Kartene illustrerer dermed godskorridorene basert på registrering 
av lastebilturer ved de 13 intervjustedene i løpet av to dager mellom kl. 8 og 20, og 
ikke årsdøgntrafikk. 
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•	 Bergen, Stavanger og Ålesund er de stedene på Vestlandet som er start- og 
sluttpunkt for den største andelen av lastebilturene registrert i denne undersøkelsen. 

•	 Oslo, Trondheim og Kristiansand er de stedene i resten av landet som er start- 
og sluttpunkt for den største andelen av lastebilturene registrert i denne under-
søkelsen. 

Figur 3.4.3: Antall registrerte lastebilturer over alle intervjustedene i denne undersøkelsen, i nord- og østgå-
ende retning. Kilde: IRIS (2013).
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Figur 3.4.4: Antall registrerte lastebilturer over alle intervjustedene i denne undersøkelsen, i sør- og vestgå-
ende retning. Kilde: IRIS (2013).
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Transport til og fra Vestlandet
Figur 3.4.5 summerer godstransport på veg til og fra Vestlandet, samt gods håndtert 
ved samtlige havner, jernbaneterminaler og flyplasser i de fire vestlandsfylkene. Det 
vil si at godstransport innad og mellom disse fylkene ikke inkluderes. Også her er 
bulktransport på sjø holdt utenfor.

 
Figur 3.4.5:Godsmengde transportert til og fra Vestlandet, fordelt på transportmiddel i perioden 2010-2012. 
Kilde: IRIS (2013).

Fra 2010 til 2011 var det en liten nedgang i godsmengden transportert til og fra Vest-
landet, og total godsmengde var rundt 14 millioner tonn. I denne perioden ble gods-
transport sjøvegen redusert med nesten 400.000 tonn. En økning i godstransport 
på veg med 180.000 tonn og 70.0000 tonn på bane oppveide bare delvis for denne 
nedgangen. I 2012 økte godstransport på sjø med hele 640.000 tonn, samtidig som 
også godstransport på veg økte med 320.000 tonn, slik at det i 2012 ble fraktet  
i underkant av 15 millioner tonn gods til og fra Vestlandet. 

Oppsummert har godstransport på sjø til og fra Vestlandet økt med 200.000 tonn 
fra 2010 til 2012, mens godstransport på jernbane og veg totalt har økt med hhv. 
60.000 og 250.000 tonn i samme periode.
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Figur 3.4.6: Godsmengde transportert til, fra og gjennom Vestlandet, etter transportmåte. Oppskalert til 2012-
tall. Kilde: IRIS (2013).

•	 Det meste av godset som transporteres til og fra Vestlandet kommer sjøveien 
via havner i Bergensregionen. I 2012 ble det losset 1,6 millioner tonn og lastet 1,4 
millioner tonn i havner i denne regionen. 
 

•	 Den nest største godsstrømmen til og fra Vestlandet er på veg og passerer 
intervjustedet Krossmoen sør i Rogaland. I 2012 er det beregnet at 1,4 millioner 
tonn gods ble transportert til, og 1,1 million tonn fra - Vestlandet. Godstransport 
på sjø til havner i Møre og Romsdal, deretter Rogaland og jernbanetransport til 
Nygårdstangen i Bergen er henholdsvis den tredje, fjerde og femte største gods-
strømmen til og fra Vestlandet. 
 

•	 Bruravik - Brimnes er intervjustedet der det transporteres minst gods til og fra 
Vestlandet, etterfulgt av jernbanetransport til Åndalsnes og over ferjesambandet 
Halsa - Kanestraum. 

•	 Med fly transporteres det totalt 7.600 tonn, 4.600 tonn til Vestlandet og 3.000 
tonn fra Vestlandet.

Transport til og fra de ulike regioner på Vestlandet
•	 Ser en bort fra bulktransport med skip og gjennomgangstrafikk på veg, trans-

porteres rundt 5,3 millioner tonn gods til og fra Sør-Rogaland. Mellom 2010 og 
2012 ble godsmengden transportert på sjø redusert med 18 %, mens gods-
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transport med jernbane og lastebil økte med henholdsvis 2 % og 11 % i samme 
periode. 

•	 Utviklingen i total godsmengde transportert til og fra Sunnhordland og Haugalandet 
viser en nedgang i godstransport på sjø med 24 % og en økning på veg med 11 
% mellom 2010 og 2012. Totalt ble det transportert 135.000 tonn mindre gods til 
og fra Sunnhordland og Haugalandet i 2012, sammenlignet med 2010. 

•	 Godsmengden transportert til og fra Bergensregionen har økt kraftig både på 
sjø, veg og med jernbane. Økningen var på hhv. 38 %, 7 % og 5 % i perioden 
2010 til 2012. Totalt ble det transportert 6,2 millioner tonn gods til og fra  
Bergensregionen i 2012, som er 1 million tonn mer enn i 2010. 

•	 I perioden 2010 til 2012 økte gods transportert på veg til og fra Sogn og Sunnfjord 
med 5 % mens godstransport på sjø ble redusert med 11 % i samme periode. 
Som følge av dette var det en reduksjon på 47.000 tonn transportert gods til og 
fra denne regionen i 2012 sammenlignet med 2010.

 
Figur 3.4.7: Godsmengde transportert til og fra ulike regioner på Vestlandet, fordelt på transportmiddel i perio-
den 2010-2012. Kilde: IRIS (2013).

•	 Godstransport på veg til og fra Nordfjord har økt med 9 % fra 2010 til 2012. Det 
meste av denne veksten forekom det siste året. På sjø har utviklingen vært noe 
mer ustabil, med betydelig vekst fra 2010 til 2011 før det ble en liten tilbakegang 
fra 2011 til 2012. 

•	 Figuren over inkluderer kun godstransport til og fra Ørsta/Volda-regionen som 
transporteres langs E39, samt over Ørstaterminalen havn, og ikke over andre 
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ferjestrekninger til og fra denne regionen. Denne regionen har opplevd en økning  
i transportert godsmengde, fra 282.000 tonn i 2010 til 312.000 tonn i 2012.  
Økningen er skjedd både på veg og på sjø. 

•	 Godstransport på veg til og fra Ålesundsregionen har økt med 10 % eller 
100.000 tonn fra 2010 til 2012. Godstransport på sjø og med jernbane har hatt 
motsatt utvikling i Ålesundsregionen. 
 

•	 På sjø er håndtert godsmengde gått ned med 21 % og med jernbane er gods-
mengden redusert med 10 % i perioden 2010 til 2012. Reduksjonen på jernbane 
skyldes i hovedsak at antall godstogavganger mellom Åndalsnes og Oslo er  
redusert i denne perioden. Det er av den grunn naturlig å anta at en del av  
godset som tidligere gikk med jernbane nå går på veg til og fra denne regionen.  

•	 Totalt var det en liten økning i godsmengden transportert til og fra Romsdal og 
Nordmøre fra 2010 til 2012. I denne perioden økte godstransport på veg jevnt 
med 5,2 % fra 2010 til 2011 og 6,2 % fra 2011 til 2012. På sjø var det imidlertid en 
mer ujevn utvikling i håndtert godsmengde til og fra denne regionen. I 2011 ble 
det håndtert 19 % mindre gods sammenlignet med året før. Deretter økte  
mengden med 16 % fra 2011 til 2012.

 
Figur 3.4.8: Godsmengde transportert til og fra ulike regioner på Vestlandet, fordelt på transportmiddel i 
perioden 2010-2012. Kilde: IRIS (2013).
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3.5 MILJØ / TRAFIKKSIKKERHET

3.5.1 Miljøeffekter av bygging av Ferjefri E39
Et eget underprosjekt ble startet sommeren 2013 for å få vurdert hvilken effekt  
etablering av Ferjefri E39 har på klimautslipp. Byproblematikk, som utslipp i og  
rundt Bergen og Stavanger der blant annet køkjøring er spesielt, tilsier at dette 
må vies spesiell oppmerksomhet. Derfor blir strekningene Ålgård til Harestad og 
Svegatjønn til Nordhordlandsbrua holdt utenfor de beregningene som gjøres i vårt 
arbeid.

Prosjektet vil gjennomføre alternative beregninger av utslipp av klimagassene CO2 
og NOx gjennom: 

•	 Bruk av EFFEKT (program for beregning av effekter av prosjekt) for å beregne 
utslipp som følge av bygging og drifting av Ferjefri E39 (gammel/ny).  
Beregningene pågår, men er ikke ferdige. 

•	 Bruk av EFFEKT for å beregne utslipp fra trafikk på ny Ferjefri E39.  
Beregningene pågår, men er ikke ferdige. 

•	 Praktisk måling av drivstofforbruk fra tungbil og personbil ved ulik vegstandard. 
De praktiske målingene er utført, men dataene er ikke ferdig behandlet.  
Beregninger av endring i utslippsnivå er ikke påbegynt. 

•	 Beregning av endringer i utslipp fra alternative transportmidler (ferje, fly, hur-
tigbåt). Møreforsking har gjort utredninger for å vurdere endret trafikkgrunnlag 
for fly og hurtigbåt. Beregning av endrede utslippsvolum av klimagasser er ikke 
startet opp. 

•	 Evt. tilleggsberegninger av utslipp i forbindelse med enkeltkomponenter, vil bli 
vurdert underveis i prosjektet.

Til sammenligning er det tidligere gjort målinger som ser på utslipp/forbruk/reisetid 
etc. mellom gammel og ny trasè på E18 Grimstad-Kristiansand. Det ble kjørt 30,6 
km av den nye E18 og tilsvarende kjørt 34,6 km av den gamle, mellom kryssene  
Østerled i Grimstad og Dyreparken i Kristiansand. Kjøringen ble gjennomført en 
gang i begge retninger på begge vegene av samme sjåfør.
Resultatene var som følger:
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Veg- 
strekning Biltype Drivstoff-

forbruk liter
Forbruk l/

mil
Reisetid 

min

Gjennom-
snittlig fart 

km/t

CO2-utslipp 
pr. netto 
tonnkm

Ny veg, 30,6 
km

Vogntog 
Lastebil

10,1 
7,0

3,30 
2,30

23 
23

78 
80

37,9 
55,4

Gammel veg, 
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Figur 3.5.1.1 Sammenligningskjøring av ny og gammel E18 Grimstad-Kristiansand.

Som vi ser gir ny veg en reduksjon i reisetid på ca. 40 % for tungtrafikken, samtidig 
som utslippene er redusert med 20-25 %.

I klimaprosjektet vårt har vi i løpet av høsten 2013 fått utført detaljerte målinger for 
hele strekningen E39 Trondheim-Kristiansand, både med personbil og med 40 
tonns vogntog. Vi er nå i gang med bearbeiding av data, og så langt virker resultatene 
svært interessante.

Vi tar sikte på at det skal foreligge en rapport fra dette underprosjektet til sommeren 2014.

3.5.2 Trafikksikkerhet
En bygging av en høyverdig ferjefri veg vil ha stor betydning for trafikksikkerheten på 
E39 fra Kristiansand til Trondheim. Delprosjekt Samfunn vil gjennomføre et under-
prosjekt som utreder:
- Registrering av status for ulykker på dagens E39
- Gjennomføre en teoretisk beregning av ulykkesrisiko for dagens E39
- Gjennomføre en teoretisk beregning av ulykkesrisiko for ny høyverdig Ferjefri E39
- Beregne samfunnsøkonomisk gevinst ved ulykkesreduksjon

Arbeidet er på grunn av ressursmangel foreløpig ikke startet opp, men vi håper like-
vel å kunne ha klar en rapport til 1.7.2014.
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4. Avsluttende konklusjoner
«Ferjefri E39» som prosjekt er en strategisk og politisk beslutning. Dette vil være et 
prosjekt av nasjonal (og internasjonal) betydning, samtidig som det har svært store 
samfunnsmessige virkninger for ulike lokalsamfunn langs hele kysten fra Trondheim 
til Kristiansand.

I Delprosjekt Samfunn har vi gjennom de to rapportene som hittil er utarbeidet, 
presentert et bredt spekter av ulike beregninger av samfunnsøkonomisk nytte ved 
investeringer i infrastruktur.

De resultatene som fremkommer av de ulike utredningene, som helt tydelig er av en 
annen karakter enn tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser, viser med tydelig-
het behovet for kunnskapsutvikling. I Delprosjekt Samfunn har vi gjennom dette 
arbeidet tilført kunnskap og metodeutvikling innen et felt der kunnskapsgrunnlaget 
har vært svakt.

Samtlige utredninger viser samfunnsmessige effekter som kan kvantifiseres, og som 
helt eller delvis vil komme som et tillegg til tradisjonelle nytte-/kostnadsberegninger. 
Vi er ikke så opptatt av om disse utredningene fremstilles som tillegg eller ikke. Slik 
vi ser det er dette en annen tilnærming til vurdering av samfunnsøkonomiske effek-
ter av tiltaket. Derfor kan vi heller ikke på noen måte konkludere med noen fasit på 
hva som er totalgevinsten av å gjøre investeringer i infrastrukturtiltak. I sum mener vi 
imidlertid at utredningene gir et bredere og bedre beslutningsgrunnlag for beslut-
ningstakerne.

Det som uansett fremkommer klart og tydelig av alt som gjøres rundt dette temaet 
er: det ER samfunnsmessige effekter, både positive og negative, av å investere i 
infrastruktur som IKKE blir synliggjort med tradisjonelle metoder. Det er dette vi er 
opptatt av, og det er dette vi ønsker videre fokus på fremover. Det er derfor også vik-
tig at både metodeutvikling og testing av ulike metoder på ulike caser blir videreført 
med ytterligere arbeid.

Vi har fortsatt en lang veg å gå, men arbeidet er kommet litt lenger siden sist!
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Henvisninger og referanser
Samtlige rapporter, skjema, utredninger etc. som nevnes i denne rapporten er til-
gjengelig på prosjektet «Ferjefri E39» sine nettsider:

www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefrie39

Vi henviser også til de respektive selskap og organisasjoner for rapporter. Det er 
også disse rapportene som er våre referanser for arbeidet med rapporten vår.

www.menon.no
www.mfm.no
www.toi.no
www.bi.no
www.iris.no
www.agderforskning.no

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefrie39
http://www.menon.no
http://www.mfm.no
http://www.toi.no
http://www.bi.no
http://www.iris.no
http://www.agderforskning.no
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