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Workshop Mernytte, Innledning

● Fanger N/K-analysene i transportsektoren opp alle 
virkninger? Skepsis fra næringsliv og politikere

● Oppdraget fra 2010 
● Mernytte
● Hvorfor er E39 spennende ifht mernytte tilnærminger?
● Stor faglig uenighet
● Fordelingsvirkninger / dobbelttellinger?
● En rekke spennende studier foretatt
● Hensikt med dagen

Fergefri E39
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The mandate
Ferry free E39

• Minister of Transport and Communication, Magnhild M Kleppa, 
gave us a mandate late 2010:
Study/analyse:
a) The potential for increased regional labour and settlement market
b) Technological possibilities
c) Energy from the constructions
d) Implementation and contract strategies

R&D Project: Ferry Free E39 
a) Society
b) Crossing the fjords / Technology
c) Energy
d) Implementation
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Opprustet og ferjefri E39 innen 2035

● Ambisjonen (Meld. St. 26 (2012-2013) og Innst. 450 S 
(2012-2013))
– «Regjeringen har som ambisjon å binde Vestlandet 

sammen gjennom en opprustet og ferjefri E39, og legger 
derfor i denne transportplanen opp til oppstart av en 
rekke prosjekt langs E39, og til planlegging av andre. For 
flere prosjekt gjenstår det betydelig planlegging. Det er 
bl.a. ikke avklart om det er mulig å gjennomføre kryssing 
av Sognefjorden. Regjeringen legger i utgangspunktet til 
grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling 
av en ferjefri E39 i løpet av en tjueårsperiode. 
Regjeringen vil ved senere NTP komme tilbake til hvordan 
ambisjonen skal følges opp.»

Politisk ambisjon

10.12.2015 Kjetil Strand



E39

● Coastal Highway from Kristiansand 
in south to Trondheim in north.

● A lot of fjords along the west coast
of Norway

● 7 Ferry connections
● Poor road quality
● Total road length 1100 km
● Total travel time 20 hours (⇒ 13)

● Political ambition:
– Improved and ferry free E39 in 

20 years
– Expressed by two consecutive

governments

Society impacts
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So: why this project and focus?

Even though you don’t get this impression, 
people live here!

Ferry Free E39 – Wider Economic Benefits



We make «a lot of money» alongside the E39…

And …

Ferry Free E39 – Wider Economic Benefits



Revisjon av Nytte-/kostnadsanalysemetodikken

● Finansdepartementets ekspertutvalg om samfunnsøkonomiske 
analyser: Hagen-utvalget, NOU 2012:16
– Kalkulasjonsrenta
– Analyseperiode
– Mernytte: Netto ringvirkninger, ringvirkninger som har en 

netto samfunnsøkonomisk verdi for landet

● Anbefaling: Avstå fra å inkludere «mernytte» i de 
samfunnsøkonomiske beregningene, slik kunnskapsstatus er 
nå. I stedet gjøre tilleggsvurderinger i form av en separat 
drøfting av netto ringvirkninger. En slik analyse kan være både 
kvalitativ og kvantitativ og bør drøfte om det ligger til rette for 
slike effekter. For å sikre sammenlignbarhet, og i lys av 
usikkerheten, bør eventuelle kvantitative resultater fra en slik 
supplerende analyse imidlertid kun inngå som et tillegg til en 
hovedanalyse av et prosjekts samfunnsøkonomiske netto nytte.

Fergefri E39 Samfunn
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Stor faglig uenighet
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Ofte hørt

● Alt er inkludert
● Dette er kun fordelingsvirkninger, pluss ett sted gir minus 

et annet sted
● Pass dere for dobbelttellinger
● Og kanskje enda mer skremmende: 

– Mernytte kan håndteres ved å plusse på bryttonytten 10-
20 prosent

● Viktig fokus:
– Når / hvor?
– Hvordan?
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1+1≠2
Ferry free E39

International studies regarding «game changer» projects: 
● «The domestic economic benefits from a coherent build of a long

corridor can be as much as 6 times bigger than the sum of each project
itself»

● «A trip made more predictable with better regularity has just as large
contribution to the total benefit as the saved time and cost of travel»

Domestic study (Prof. Victor Norman) confirms:
● The effects of Molde-Ålesund-Ørsta/Volda show a larger benefit to the

society than the sum of each Molde-Ålesund and Ålesund-Ørsta/Volda
as single projects

Also confirmed by traditional models for transport end CBA
● Complete models for E39
● All projects together vs single projects
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Mange studier foretatt

● FOU prosjektet Fergefri E39 gitt mulighet til:
– å betrakte mernytte fra ulike ståsteder metodisk
– utfordre ulike fagmiljøer

● Resultatene spriker
– fokus
– metode
– Resultater
– Mulighet for innsikt 

● Dagen i dag:
– Gjennomgå de arbeidene som er utført
– Bestilling: noen punkter som foredragsholderne må 

innom
– Grunnlag for bedre sammenligning

• Likheter / forskjeller mellom de ulike arbeidene
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Hensikt:

● Et velkjent orienteringsløperordtak:
– For å vite hvor vi bør gå er det viktig å vite hvor vi er !

● Og det kommer en dag i morgen:
– Hvor og hvordan kan vi gå videre?

• Til slutt:
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Ingenting kommer av seg selv

● Skifte av prosjektleder:

– Sindre Blindheim  ⇒ Cathrine Helle-Tautra
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