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Forord  

På oppdrag for Rauma kommune har Menon Economics og ÅF Engineering utarbeidet en forretningsplan for 

prosjektet «Gondol Åndalsnes». Forretningsplanen vil inngå som et beslutningsgrunnlag når kommunen skal ta 

stilling til hvorvidt prosjektet er økonomisk realistisk og ønskelig, eller om prosjektet er urealistisk og bør 

skrinlegges. 

Utredningen har vært ledet av Tori H. Løge (Menon), med Harald Hole (ÅF Engineering), Aase Seeberg (Menon) 

og Endre K. Iversen (Menon) som prosjektmedarbeidere. Heidi Ulstein har vært prosjekteier og kvalitetssikrer. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom 

foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Selskapet tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til 

bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker, direktorater og departementer. Hovedfokus ligger på empiriske 

analyser av økonomisk politikk, og medarbeiderne har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. 

ÅF Engineering har spesialisert seg på gjennomføring av store og kompliserte byggeprosjekter der en etablerer 

egne prosjektorganisasjoner som tar ansvar for hele verdikjeden i prosjektgjennomføringen. ÅF har 

prosjektledelsen for noen av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter. Selskapet har også rammeavtaler 

om prosjekt- og byggeledelse med en rekke offentlige og private utbyggere innenfor helsebygg, undervisning, 

kultur og idrett, samferdsel og næringsbygg.  

Vi takker Rauma kommune for et spennende oppdrag. 

Juli 2017 

Menon Economics 

 

Tori H. Løge, Prosjektleder 

Heidi Ulstein, Prosjektansvarlig og kvalitetssikrer 

  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2  T I L B U D  

 

 

Innhold 

SAMMENDRAG 3 

2. BAKGRUNN – PROBLEMSTILLING OG MÅL 6 

2.1. Bakgrunn for oppdraget 6 

2.2. Problemstillingene i prosjektet 6 

2.3. Metode i prosjektet 6 

2.4. Intervjuobjekter 7 

3. KORT BESKRIVELSE AV UTBYGGINGEN 8 

3.1. Betraktninger rundt kapasitet 8 

4. SITUASJONSBESKRIVELSE OG OVERORDNET BEHOVSANALYSE 9 

4.1. Kort om Rauma og Åndalsnes 9 

4.1.1. Næringsstruktur og reiselivsnæringens betydning 9 

4.1.2. Behov fra den lokale reiselivsnæringens side 11 

4.1.3. Innspill til suksessfaktorer for gondol fra lokale reiselivsaktører 12 

4.2. Hvem er de tilreisende? 13 

4.2.1. Behov fra turistene/operatørenes side 16 

4.2.2. Innspill til suksessfaktorer fra turistenes/operatørenes side 16 

5. KOSTNADER KNYTTET TIL UTBYGGING OG DRIFT 18 

5.1. Forundersøkelser 18 

5.2. Byggekostnader 18 

5.3. Driftskostnader 19 

5.4. Kostnader til publikumsbygg 19 

5.5. Miljøkostnader 20 

5.6. Kostnader i netto nåverdi oppsummert 20 

6. INNTEKTER OG ØVRIGE LOKALE NYTTEVIRKNINGER 22 

6.1. Faktorer som påvirker billettinntekter og øvrige nyttevirkninger 22 

6.1.1. Trafikkgrunnlag 22 

6.1.2. Markedsgrunnlag 24 

6.1.3. Hvordan vi strukturerer nytteberegningene 26 

6.1.4. Billettinntekter 26 

6.1.5. Merforbruk i Rauma i forbindelse med dagstur som inkluderer gondol 26 

6.1.6. Merforbruk i Rauma i forbindelse med overnatting «utløst» av gondol 27 

6.1.7. Ringvirkninger 27 

6.1.8. Bedret omdømme 27 

6.1.9. Stedsattraktivitet 27 

6.1.10. Nytteeffektene kvantifisert 27 

7. SAMLET VURDERING 31 

8. VEDLEGG 33 

8.1. Vedlegg 1 – Beregning av trafikkgrunnlag 33 

8.2. Vedlegg 2 – kostnader 35 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3  T I L B U D  

 

Sammendrag 

Rauma er en viktig reiselivskommune i Møre og Romsdal, sentralt plassert mellom noen av Vestlandets mest 

kjente attraksjoner. Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og Romsdalseggen trekker rundt en million turister til 

kommunen hvert år, og skaper store verdier i næringslivet og for innbyggerne i Rauma. Menon har utarbeidet 

en forretningsplan som vil inngå som et beslutningsgrunnlag når kommunen skal ta stilling til hvorvidt prosjektet 

«Gondol Åndalsnes» er økonomisk realistisk og ønskelig, eller om prosjektet er urealistisk og bør skrinlegges.  

Utredningen viser at utbygging av gondolbane kan være både økonomisk realistisk og ønskelig fra det lokale 

næringslivet, men det er avhengig av kapitalkostnaden en investor legger til grunn. Hovedårsaken til at det er et 

prosjekt som kan bli lønnsomt er at det allerede er svært mange tilreisende i kommunen i dag. Med utsikter til 

fortsatt økonomisk vekst og befolkningsvekst både i Norge og i utenlandsmarkedene tilsier prognosene en 

fortsatt moderat vekst i antall turister. Tabellen under viser antall turister fra ulike segmenter i Rauma i 2016, og 

forventet årlig vekst. 

Tabell 0-1 - Turistsegmentene i Rauma i 2016. Kilde: SSB, Cruise Norway, Statens vegvesen. Prognosene fra UNWTO, TØI 
og SSB (2017) 

Segment 
Estimert 
antall i 
2016 

Forventet 
årlig 
vekst 

fremover 

Overnatting nordmenn 17 200 1.8 % 

Overnatting utlendinger 7 900 1.8 % 

Cruise 87 000 2 % 

Dagsturister tog 29 600 1.8 % 

Dagsturister vei nordmenn (buss/bil) 505 600 1.8 % 

Dagsturister vei utlendinger (buss/bil) 280 600 1.8 % 

Lokalbefolkning/hytter 10 000 0.03 % 

Totalt 937 900  
 

Cruise- og bussegmentene (dagsturister vei) er store i Åndalsnes, og dette er segmenter som etterspør 

tilrettelagte opplevelser. Også for de øvrige segmentene vil en gondolbane kunne være et attraktivt produkt, 

ifølge våre informanter. I tillegg til å være et «soft adventure» opplevelsesprodukt i seg selv, kan en gondoltur 

kombineres med «hard adventure»-opplevelser som tur over Romsdalseggen og Via Ferrata.  

I dag er det også mange buss- og bilreisende som kun er innom kommunens mange naturattraksjoner på dagstur 

uten å legge igjen mye penger i det lokale næringslivet i Åndalsnes. En gondolbane kan bidra til å få flere av 

turistene til å tilbringe mer tid i kommunen og øker mulighetene for forbruk i det lokale næringslivet.  

Tabellen under viser en oppsummering av kostnader (utarbeidet av ÅF Engineering) og inntektseffekter man vil 

få av en gondolbane ved en billettpris på gjennomsnitt mellom Loen Skylift og Fjellheisen i Tromsø, på 275 kroner 

tur-retur. Regnestykket presenteres her med en kapitalkostnad på 4 prosent, som er det offentlig sektor typisk 

bruker i vurdering av utbygging. Her ligger også inne effekter for det lokale næringslivet for øvrig av at 

dagsturistene bruker noe mer penger i kommunen i forbindelse med gondolbesøk. I tillegg legger vi til grunn at 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  4  T I L B U D  

 

2 prosent av de som i dag er dagsturister og som velger å komme til Åndalsnes for å ta gondol også vil velge å 

tilbringe én natt i kommunen, og slik ha et økt lokalt forbruk. 

Tabell 0-2 - Oppsummering av kostnader og inntekter/øvrig nytte ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi 
over gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.  

   

Kostnader Fra til 

Investeringskostnader gondol 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 21 26 

Driftskostnader 222 277 

Totale kostnader 350 438 

Inntekter og øvrig nytte Fra til 

Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø 698 1 695 

Øvrig nytte for lokalt næringsliv 131 338 

Øvrig nytte for lokalt næringsliv hvis flere overnatter 44 565 

Totale billettinntekter og øvrig nytte 872 2 597 

 

En privat investor vil ha en høyere kapitalkostnad, og vil være mest opptatt av inntekter til selve gondolen. 

Dersom vi legger til grunn en høy kapitalkostnad på 10 prosent og kun ser på netto nåverdi av kostnader og 

billettinntekter ser regnestykket ut som i tabellen under. Vi ser at med den høye investeringskostnaden og det 

laveste besøksalternativet vil prosjektet få et nettounderskudd, på 15 millioner kroner (273 millioner kroner – 

288 millioner kroner) over 50 år. Det er likevel viktig å presisere at det allerede ligger et påslag på det laveste 

kostnadsestimatet for investering på 108 millioner kroner, slik at 134 millioner trolig er for høyt. I tillegg tror vi 

antall gondolbesøk vil ligge et sted imellom det pessimistiske inntektsscenariet på 273 millioner kroner og det 

optimistiske som gir 683 millioner kroner i inntekter i netto nåverdi. Det pessimistiske innebærer blant annet at 

kun 20 prosent av cruiseturistene vil benytte seg av gondolen. I Tromsø estimeres det at rundt en tredjedel av 

cruisegjestene tar Fjellheisen i dag, og den har mindre kapasitet enn Loen Skylift og det som skisseres i Åndalsnes.  

Tabell 0-3 - Oppsummering av kostnader og billettinntekter ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi over 
gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 10 prosent. 

   

Kostnader Fra til 

Investeringskostnader gondol 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 21 26 

Driftskostnader 102 127 

Totale kostnader 230 288 

Inntekter og øvrig nytte Fra til 

Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø 273 683 

 

En utfordring med gondolbanen i Åndalsnes som noen har påpekt er at men ser begrenset potensiale for 

vinterbruk i tilknytning til skiturisme, fordi det er relativt bratt terreng. Man kan likevel se på mulighetene for 

tilrettelagte opplevelser om vinteren, som truge- og skiturer bortover, gjerne med guide. I tillegg er gondolturen 

også om vinteren et opplevelsesprodukt i seg selv. Andre steder har man også restaurant på toppen som brukes 

som selskaps- og bryllupslokale hele året.  
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Vi vil presisere at det er usikkerhet i våre estimater. Det er derfor vi har laget ulike scenarier, men det er også 

mulig vi ikke har spesifisert opp det riktige scenariet. Dette har vi forsøkt å bøte på ved å være tydelig på hvilke 

forutsetninger vi har tatt og hvorfor. Vi har ikke innenfor prosjektets rammer kunnet lage en modell som tar 

hensyn til at mange turister kommer samtidig og ikke alle kan få plass på ønsket dag. Vi har likevel tatt hensyn til 

kapasitet, slik at når full kapasitetsutnyttelse potensielt er nådd for de ulike scenariene fremover i tid, øker ikke 

kundegrunnlaget. I tillegg har vi lagt inn et konservativt estimat for kapasitet.  
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2. Bakgrunn – problemstilling og mål 

2.1. Bakgrunn for oppdraget 

Rauma er en sentral reiselivskommune i Møre og Romsdal, plassert mellom noen av Vestlandets mest kjente 

attraksjoner som blant annet Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen og Romsdalseggen. Rauma kommune har, i 

forbindelse med Samfunnsplanen 2025, pekt ut reiseliv som et satsingsområde og hovedmålsetningen i 

reiselivsstrategien er å utvikle Rauma som et selvstendig reisemål som byr på spennende aktivitetsbaserte 

naturopplevelser. Det er utviklet en masterplan for produktutvikling, inkludert et tiltak om realisering av 

Gondolbane til Aksla, hvor endestasjoner er avklart gjennom kommuneplan og reguleringsplan.  

Gondolbane til Aksla er ikke en ny idé. I 1997 ble det gjennomført et forprosjekt «Romsdal Alpebane AS» hvor 

en valgte trase, ga teknisk beskrivelse, vurderte inntekter, kostnader, satte opp finansieringsplan og utarbeidet 

konsesjonssøknad. Prosjektet strandet, mye på grunn av mangelen på kommunal garanti og svak dokumentasjon 

på økonomiske virkninger og usikker bedriftsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. 

Reiselivsnæringen nyter i dag godt av sterkt forbedret kostnadsmessig konkurranseevne. Fallet i oljeprisen i 2014 

svekket norsk krone mot de store utenlandske valutaene, med rundt 40 prosents vekst i feriereisende på 

Vestlandet som følge. Reiselivsnæringen på Vestlandet har også vært dyktige på å skape nye attraktive 

kommersielle naturopplevelser over lengre tid. Flere av Menons analyser viser at regioner som har satset tungt 

på aktivitets- og opplevelsesturisme også har hatt en sterkere verdiskapingsvekst over tid (se blant annet 

«Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen» (2015). Å gjøre langsiktige investeringer i reiselivsopplevelser i år 

med gode inntekter og lønnsomhet, kan synes som en strategisk god måte å forberede reiselivet i kommunen på 

en mulig vanskeligere kostnadsmessig konkurranseevne i fremtiden. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til hvilke 

effekter gondolbanen kan tenkes å ha på turistetterspørselen i Rauma, gitt utviklingen i internasjonal 

turistetterspørsel, utviklingen i reiselivets tilgjengelighet, konkurranse fra lignende opplevelser i andre 

nærliggende regioner og et allerede sterkt merkenavn innenfor aktivitetsbaserte naturopplevelser.  

2.2. Problemstillingene i prosjektet 

Det sentrale problemstillingen er hvorvidt realiseringen av en gondolbane til Aksla er økonomisk realistisk og 

realiserbart. Formålet med forretningsplanen er å framskaffe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å ta stilling 

til om prosjektet er realistisk og bør jobbes videre med for realisering, eller om prosjektet er urealistisk og bør 

skrinlegges.  

2.3. Metode i prosjektet 

ÅF Engineering ved Harald Hole har hatt ansvar for å fremskaffe investerings- og driftskostnader. Innledningsvis 

gjennomførte vi en rekke interessentintervjuer som viste at det var avgjørende med et serveringstilbud på 

toppen, slik at dette er inkludert i kostnadene. For å få estimater har Hole kontaktet de to store leverandørene 

Doppelmeyr v/Peter Strandberg og Leitner v/Taubane Teknikk AS, Samt hatt samtaler med Prosjektleder Oddvin 

Myklebust i Nordplan AS som hadde prosjektansvaret for Loen Skylift. Erfaringsmessig er det knyttet betydelig 

usikkerhet til slike investeringer og kostnadene blir ofte underestimert. Vi viser derfor også et scenario med 25 

prosents kostnadsoverskridelse.                                                     
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Menon har hatt ansvar for å kartlegge markedspotensialet for en gondol og billettinntekter, i tillegg til andre 

positive virkninger for lokalt næringsliv/samfunnsliv av en utbygging. Her benytter vi oss an en rekke ulike 

kilder og metoder. For å si noe om antall personer som utgjør markedsgrunnlaget ser vi blant annet på statistikk 

på befolkning, hytter og kommersielle gjestedøgn fra SSB, cruisestatistikk fra Cruise Norway og kjøretøy-

passeringer fra Statens Vegvesen.  Prognoser på fremtidig trafikk hentes fra SSB, Transportøkonomisk institutt 

og Statens Vegvesen.  

For å vurdere attraktiviteten til en gondol har vi snakket med en rekke aktører med erfaring fra reiselivet som 

cruiseagenter, lokale hotelleiere og turoperatører og tilsvarende reiselivsaktører andre steder hvor man har 

gondol (Voss, Tromsø og Loen). Basert på samtaler og kvalitative vurderinger fra interessenter gjør vi kvantitative 

anslag på besøkspotensiale og hvorvidt utbygging påvirker total trafikk i form av antall besøkende eller tid 

personer tilbringer i regionen. Fordi det er knyttet betydelig usikkerhet til hvorvidt utbygging av gondol påvirker 

total trafikk viser vi både et referansealternativ der vi antar at gondolutbygging ikke tiltrekker flere besøkende, 

og et trafikkutløsende alternativ der gondoltilbudet fører til at flere kommer til regionen eller velger å tilbringe 

noe ekstra tid i Rauma. I det trafikkutløsende alternativet vil man også se ringvirkninger for regionen, i det 

besøkende vil ha behov for ytterligere forbruk til overnatting, servering, transport osv. når de er på reisen.  

2.4. Intervjuobjekter 

Informasjon fra intervjuer har vært svært sentral og viktig for å forstå turismen i området. Tabellen nedenfor 

viser hvem vi har snakket med i løpet av utredningen. Vi har også prøvd å komme i kontakt med involverte i Loen 

og cruiseagenter, men har ikke lyktes med dette.  

Tabell 2-1 - Oversikt over intervjuobjekter 

No Type Selskap Kontaktperson 

1 Interessent Romsdal reiseliv og handel Hilde Gråberg Bakke 

2 Interessent Romsdal reiseliv og handel Trond Jansen 

3 Interessent Restaurant/overnatting Trollstigen Edmund Meyer 

4 Interessent Investor, reiseliv Svein Kroken 

5 Interessent Rauma kommune Heidi Skaug/Ole Kjell Tallberg 

6 Interessent Daglig leder Grand hotell Ivar Åndal 

7 Interessent Norsk tindesenter Anita Backley 

8 Interessent DNT Arnstein Eide 

9 Interessent Visit Nordvest Torunn Dyrkorn 

10 Interessent Molde og Romsdal havn Jorid Søvik 

11 Interessent Investor basert i området Lars Wenaas 

12 Interessent NSB - ansvarlig for reiseliv Wenche Berger 

13 Interessent NSB - ansvarlig for Raumabanen Terje Fossum 

14 Interessent Fjord Tours direktør Steinar Aase 

15 Erfaring gondol Daglig leder i destinasjon Voss Mona Hellesnes 

16 Erfaring gondol Daglig leder Fjellheisen i Tromsø Maria Kristiansen 
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3. Kort beskrivelse av utbyggingen 

Utbyggingen er beskrevet i gjeldende reguleringsplan og i forprosjektet «Romsdal Alpebane AS» fra 1997.   

Bakkestasjonen vil være plassert like ved Åndalsnes kai, mens toppstasjonen vil være på platået på Nesaksla, 

endepunktet ved Romsdalseggen som ligger 715 meter over havet.  

Gondolen er tenkt bygd som en pendelbane som i Loen, med 2 kabiner, og med plass til 30 til 50 personer per 

kabin og en rundetid på 5-7 minutter.  

På toppstasjonen vil det være innendørs fasiliteter med oppholdsrom der gjester kan få ly fra vær og vind og 

samtidig nyte utsikten. Bygget vil inkludere toalettfasiliteter og det vil være tilrettelagt for et enkelt 

serveringstilbud der man for eksempel kan få kjøpt kaffe, påsmurt og kioskartikler. Drift av serveringstilbudet er 

ikke tatt med i budsjettet i denne utredningen, da tanken er at dette kan løses i samarbeid med serveringsaktører 

i området eller DNT. Størrelsen og konsept på innendørsfasilitetene kan eventuelt endres.  

Anleggets levetid er 50 år.  

3.1. Betraktninger rundt kapasitet 

Beregnet kapasitet er basert på erfaringer fra Loen. Gondolbanen i Loen er åpen 9-22 (13 timer daglig) i 

høysesong juli og august, og 9-18 (9 timer daglig) i mai, juni og september. I Loen er det lagt opp til maks 30 

minutters ventetid, men dette kortes ned når gondolen fylles opp. Det vil være mulig å få 3 avganger i timen 

dersom man har store grupper som skal loses opp på kort tid, som cruiseturister. Gitt åpningstider som i Loen, 

blir maksimal kapasitet på en dag i høysesong 13 timer x 3 avganger/time x 50 passasjerer/avgang = 1 950 

passasjerer. På 8-timersdager blir kapasiteten tilsvarende 1200 passasjerer, og vanlig kapasitet med 2 avganger 

i timen 800 passasjerer. Dersom man regner med 30 dagers vedlikeholdsarbeid på vinteren, og 2 avganger i timen 

utenom høysesong og skuldersesong blir maksimal årlig kapasitet med de skisserte åpningstidene: 

Høysesong juli og august: 1950 passasjerer/dag x 62 dager = 120 900 

Skuldersesong mai, juni, september: 1200 passasjerer/dag x 91 dager = 109 200 

Resten av året: 800 passasjerer/dag x 182 dager = 145 600 

Totalt: 375 700 

Det er viktig å understreke at dette er et konservativt estimat, for eksempel kan det være mulig å få til enda 

flere avganger i høysesong når passasjerene står klare til avgang. Det er også mulig at en ikke får 50 passasjerer 

inn i hver avgang, og det er mulig med andre åpningstider. Vi foreslår å gjøre et forsøk på å hente inn erfaringer 

fra Loen etter sommersesongen.  
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4. Situasjonsbeskrivelse og overordnet behovsanalyse 

I dette kapitlet gir vi en kort situasjonsbeskrivelse av reiselivet i Rauma i dag, både fra markedets og den lokale 

reiselivsnæringens perspektiver. Basert på interessentintervjuer har vi også kartlagt behov og suksesskriterier.  

4.1. Kort om Rauma og Åndalsnes 

Rauma er en stor kommune i utstrekning som ligger sentralt til i Møre og Romsdal, med halvannen times kjøretur 

til Molde og én time og 40 minutter sørover til Ålesund. Åndalsnes har også togforbindelse, med drøye 5 timer 

til både Oslo og Trondheim. Videre ligger det kun to og en halv time fra turistmagneten Geiranger.  

Rauma har mange kjente reiselivsattraksjoner som Trollstigen, Trollveggen, Raumabanen, Kirketaket og 

Romsdalseggen. Kommunen er hyppig besøkt, men de fleste er kun innom kommunen på dagstur for å oppleve 

Trollstigen, før de drar videre til andre deler av fylket for å overnatte. 

Rauma kommune har totalt rundt 7500 innbyggere, og Åndalsnes som er kommunens administrasjonssenter er 

en liten by med 2300 innbyggere. Byen er omkranset av høye fjell på opptil 1800 meter på flere kanter. Åndalsnes 

er en populær cruisedestinasjon og har rundt 50 anløp fra oversjøiske cruise årlig.  

 

4.1.1. Næringsstruktur og reiselivsnæringens betydning 

De viktigste næringene i Rauma er handel, støttenæringen lager og logistikk; samt bygg og anlegg. 

Reiselivsnæringen (definert som alle bedrifter innen overnatting, transport, servering, opplevelser og formidling) 

står for 4 prosent av verdiskapingen i lokalt næringsliv. Figuren under viser verdiskaping i regnskapspliktige 

foretak i kommunen fordelt på næring. 
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Figur 4-1 - Verdiskaping i privat næringsliv i Rauma i 2015. Kilde: Menon (2017) 

 

Ser man på antall arbeidsplasser er reiselivsnæringen langt viktigere. Figuren under viser antall ansatte i 

regnskapspliktige foretak i Rauma etter samme næringsinndeling. Reiselivsnæringen er fjerde største 

arbeidsgiver med i overkant av 100 arbeidsplasser i regnskapspliktige foretak i kommunen, som er omtrent 6 

prosent av arbeidsplassene. 

Figur 4-2 - Antall ansatte i privat næringsliv i Rauma i 2015. Kilde: Menon (2017) 

 

Reiselivsnæringen består av alle bedrifter innen overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling. 

Dette er ulike næringer som til sammen utgjør varene og tjenestene man behøver i forbindelse med en reise. 

Tilreisende skaper også betydelig etterspørsel i handelsnæringen. 

Den lokale reiselivsnæringen har rundt 35 aktive foretak i 2015, med flest aktører inn opplevelser og overnatting. 

Figurene nedenfor viser fordeling av verdiskaping og antall ansatte på de ulike delene av reiselivsnæringen. 
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Figur 4-3 - Verdiskaping og sysselsetting i reiselivsnæringen i 2015. Kilde: Menon (2017) 

 

Transport og overnatting er de største næringene målt i både verdiskaping og sysselsetting. I praksis foregår ofte 

mye servering og opplevelsesaktiviteter i overnattingsbedriftene.  

Reiselivsnæringen har også en relativt stor andel mindre, ikke-regnskapspliktige foretak i regionen, slik at 

næringens betydning for total sysselsetting og verdiskaping i kommunen vil være større enn det som 

framkommer her.   

4.1.2. Behov fra den lokale reiselivsnæringens side 

Reiselivsbedriftene betjener både overnattingsgjester og personer som er på dagstur i Rauma som er innom og 

spiser lunsj eller kjøper en opplevelse. Det er de gjestene som overnatter i regionen man tjener mest penger på 

lokalt. 

Reiselivet har behov for å øke helårsaktivitet for å få mer bærekraftige arbeidsplasser og produkter. Rauma 

har mest aktivitet om sommeren, når Trollstigen og cruisehavna er åpen. Om sommeren er 

overnattingskapasiteten sprengt, mens det resten av året er mange ledige hotellrom og hytter. Om sommeren 

er det også et svært stort volum av dagsturister innom kommunen som man per i dag ikke har kapasitet til å 

betjene, dette er typisk de store bussgruppene fra utlandet. Selv om det ikke er overnattingskapasitet ligger det 

et potensiale i å få flere av disse til å tilbringe mer tid i kommunen og Åndalsnes der mesteparten av næringslivet 

er, per i dag er det svært mange som kun er innom Trollstigen for så å dra videre. Det er ifølge det lokale reiselivet 

derfor også behov for flere produkter som er «reason to go» i Åndalsnes sentrum i sommerhalvåret.  

Næringen observerer at bussturister etterspør natur og soft adventure og det er derfor behov for tilbud som 

tilgjengeliggjør naturen uten store krav til fysisk form. I tillegg ser man tilsvarende behov for barnefamilier på 

bilferie. Det mer aktive segmentet har allerede et godt utbygd tilbud med nylige tilskudd som Via Ferrata og 

daglige rutebusser til Vengedalen hvor turen over Romsdalseggen starter. Aktørene er derfor positive til 

utbygging av et produkt som gondol. 

Også de som betjener cruise etterspør utvidet aktivitetstilbud om sommeren. Åndalsnes er en etablert og 

populær cruisedestinasjon, men det er likevel begrenset med aktiviteter som kan betjene store volum. 

Raumabanen er svært populær men det er ikke kapasitet til å betjene all etterspørsel fra cruiseskip.  
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Fotturister som går Romsdalseggen er en økende gruppe, og her kan en gondolbane bidra til å tilgjengeliggjøre 

turen for flere. Lokale aktører mener den svært bratte nedfarten ved Nesaksla kan være et hinder for mange, 

slik at en gondolbane kan bidra til å øke trafikk fra fotturister over Romsdalseggen noe. Dette vil være positivt 

for lokalt næringsliv, siden turen har Åndalsnes som endepunkt. Et viktig spørsmål er hvorvidt et slikt inngrep i 

naturen kan ødelegge fjellets besøksverdi/turopplevelsen for det mer aktive segmentet. Hverken Romsdal 

Reiseliv og Handel eller den lokale DNT-foreningen er redde for at dette er tilfelle ved oppføring av gondolstasjon 

ved Nesaksla. Turen er omtrent over ved Nesaksla slik at det ikke påvirker turopplevelsen nevneverdig, og siden 

nedturen her er såpass bratt kan den kanskje være et aktuelt tilbud til enkelte også i dette segmentet.  

Nesaksla og utsiktspunktet Rampestreken som ble oppført i 2014 er også et populært turmål i seg selv, fra 

Åndalsnes. Også denne turen blir enklere tilgjengelig for både ferie- og forretnignsreisende som er innom, 

dersom man kan ta gondol den ene veien eller begge.  

I tillegg har man en nypånet Via Ferrata opp til Nesaksla, som også blir lettere tilgjengelig for flere segmenter 

ved mulighet for gondol den ene veien.  

4.1.3. Innspill til suksessfaktorer for gondol fra lokale reiselivsaktører (interessenter)  

Samtlige interessenter er opptatt av at det må være et form for serveringstilbud og innendørsfasiliteter på 

toppen av gondolbanen, for at det skal være interessant for turister å dra dit. Dette både fordi området er 

værutsatt, man er opptatt av at gondolen skal være et helårsprodukt og serveringstilbud i stor grad er noe turister 

forventer. 

Den lokale DNT-foreningen er positive til utbyggingen, men de er opptatt av at utformingen blir riktig. De 

mener steinhytta på toppen av platået må få bestå, og at man gjerne kan bygge toppstasjonen rett nedenfor 

denne, på en måte som gjør den skjult fra toppen. Slik kan man fortsatt nyte utsikt av uberørt natur. DNT peker 

også på viktigheten av tilrettelegging av stiene mellom toppstasjon, Nesaksla og utsiktspunktet Rampestreken, 

da det trolig vil være betydelig økt trafikk mellom disse punktene. 

Lokale næringsaktører er samlet positive til en gondolutbygging, men mange er svært usikre på om det er et 

godt nok business case. Sammenliknet med for eksempel Voss og Loen mener man at gondolen i Åndalsnes har 

lite potensiale for å kombineres med skiturisme. Terrenget rundt er svært bratt og topptur-turistene foretrekker 

fjellene på andre siden av fjorden, som Kirketaket. For at investorer skal ta på seg en utbygging er det viktig at 

man tenker på hvordan man skal få tilstrekkelig aktivitet i vinterhalvåret. Hvis mulig er det en fordel å 

tilrettelegge for ski-aktivitet eller finne andre konsepter som kan passe om vinteren.  

4.1.4. Innspill til suksessfaktorer fra andre gondoloperatører 

Det er generelt avgjørende med gode produkter som kan bookes og betales for på nett.  

Man bør tilrettelegge for en fast-track kø for dem som har forhåndsbestilt og en vanlig kø for andre. Dette 

forsøker Fjellheisen i Tromsø å få til ved neste oppgradering. Dette gjør det også mer attraktivt for cruise-båtene 

å selge, fremfor at cruisegjestene tar gondolen på egenhånd. 

Fjellheisen i Tromsø organiserer en del selskaper og bryllup, som er med på å generere aktivitet hele året. De 

har både restaurant til høyt betalende kunder og selskaper, og et enkelt serveringstilbud som også selger 

suvenirer. Cruise- og bussegmentene kjøper lite av servering men er ofte interessert i små suvenirer som det er 

enkelt å bære med seg.  
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Vinteraktiviteter som ski og truger er populære i Tromsø. Truger leies ofte av turister i sentrum. Viktig å tenke 

på slike muligheter.  

Fjellheisen i Tromsø tilpasser åpningstider etter cruise – hadde nylig åpent fra 09.00 til 01.00. Mange cruisebåter 

kommer på kvelden for å se midnattsol. Også i Møre og Romsdal er det lyst lenge, slik at man potensielt kan ha 

turer til senere på kvelden.  

Tromsø anslår at 1/3 av gjestene på et cruiseskip typisk vil ta Fjellheisen. Kapasitetsbegrensninger gjør at de ikke 

får tatt så mange som de gjerne skulle i høysesong. Kabinen her tar cirka 25 passasjerer per avgang.  

4.2. Hvem er de tilreisende?  

Vi går her igjennom de ulike reisesegmentene. Noen av dem har kjente størrelser fra tilgjengelig statistikk, mens 

andre må vi beregne. For detaljer rundt hvordan vi anslår størrelsen på hvert segment, se vedlegg i delkapittel  

8.1.  

Norske overnattingsgjester 

Vi beregner at Rauma hadde rundt 17 200 norske gjester1 med minimum én overnatting i 2016, basert på SSBs 

overnattingsstatistikk for hele Molderegionen, der vi antar at Rauma har 10 prosent av overnattingene. De 

tilreisende er typisk på rundreise om sommeren (80 prosent av regionens norske gjestedøgn er i 

sommerhalvåret) og benytter seg av kommersiell overnatting i regionen 1-2 dager. De norske turistene kommer 

fra hele landet, men det er en overvekt av østlendinger. Trollstigen er største attraksjon i kommunen, i tillegg til 

at Romsdalseggen blir stadig mer populær. Sommermånedene juli-august er høysesong, med sprengt kapasitet 

ved overnattingsstedene, men også vandreturisme om høsten og skiturisme med toppturer vinter/vår blir stadig 

mer populært. Utenom sommersesongen er det flere som kommer som baseturister i tilknytning til helger. Det 

lokale reiselivet jobber aktivt med å øke turisme utenom sommeren for å få mer helårsaktivitet.  

Utenlandske overnattingsgjester 

Vi beregner at Rauma hadde rundt 39 100 utenlandske gjester med minimum én overnatting i 2016, basert på 

SSBs statistikk for hele Molderegionen og antakelse om at Rauma har 10 prosent av overnattingene. Statistikk 

fra hele Molde-regionen viser at det klart største utenlandske markedet er Tyskland, fulgt av våre skandinaviske 

naboland, samt Nederland, Sveits og Frankrike. De utenlandske tilreisende er typisk på rundreise langs 

Vestlandet, og over 95 prosent kommer om sommeren2. Trollstigen og Raumabanen er de største attraksjonene. 

Det er tendens til at utenlandske turister tilbringer kortere og kortere tid i regionen, noe som trolig har 

sammenheng med at det er flere langtreisende fra Asia og Amerika enn tidligere, som vil få mye gjort i Norge på 

kort tid. Utenlandske gjestedøgn har vært i sterk vekst i hele landet siden 2014, der mye trolig skyldes 

valutakursnedgang.  

Cruisegjester 

I følge Rauma Reiseliv og Handel var det 45 cruiseanløp i løpet av 2016 med 87 000 passasjerer til sammen. Det 

har vært en sterk vekst i cruisetrafikk de siste ti årene, mens nivået har stabilisert seg noe de siste årene. 

Cruisegjestene kommer fra hele verden, men de største markedene er Tyskland, UK og USA. Ellers er det flere 

store europeiske markeder, og Asia er i vekst. Største attraksjon for cruisegjestene i Rauma i dag er Raumabanen, 

som formidles i pakker via cruisene og nesten alltid er utsolgt på forhånd. Også Trollstigen er populær, og 

                                                                 

1 Vi skiller her ikke mellom ferie og forretningsreise. Forretningsreisende er uansett en liten andel av de besøkende. 
2 Dette er basert på tall fra hele Molderegionen i 2016, da Rauma ikke har egen overnattingsstatistikk.  
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reiselivsaktører ved Trollstigen estimerer at rundt 1/3 av cruisegjester i området er innom Trollstigen. Som 

cruisehavn konkurrerer Åndalsnes i prinsippet med en rekke havnesamfunn i fjordene langs hele Vestlandet. 

Sprengt kapasitet ved en del andre fjordsamfunn som Geiranger gjør at destinasjoner som Åndalsnes, som er 

noe mindre, fortsatt har en del vekstpotensial. For cruisegjester vil et opplevelsesprodukt som gondol være svært 

attraktivt, ifølge agentene vi har snakket med.  

Cruisebåtene som har vært i Åndalsnes de siste tre årene har i gjennomsnitt hatt 1900 passasjerer per anløp. I 

følge Cruise Norway er gjennomsnittlig liggetid for skip langs norskekysten 8 timer per havn. Liggetid tilpasses 

typisk tilbudet ved havnedestinasjonene.  

Dagsbesøk tog 

En del turister kommer med tog fra Oslo eller Dombås på dagsbesøk, og drar videre nordover eller sørover for å 

overnatte. Operatører som Great Rail Journeys (UK) og Fjord Tours (Norge) formidler slike turer, både for 

individuelt reisende og gruppeturer, og vi beregner at det kom rundt 30 000 slike togturister i 2016. En del av 

disse går videre på en busstur, men vi skiller dem ut som et eget segment fordi de ankommer kommunen med 

tog. Ankomst med tog innebærer at de er nærmere Åndalsnes og en eventuell gondoltrasé, enn de turistene som 

kommer med bil/buss og i utgangspunktet bare er innom Trollstigen. Vi skiller ikke mellom nordmenn og 

utlendinger da vi ikke har tilgjengelig statistikk og det uansett er en liten gruppe totalt sett som kommer på 

dagstur til Rauma med tog.  

Norske dagsbesøk vei 

Vi beregner rundt 450 000 norske dagsturister på vei, og de utgjør med dette den største besøksgruppen i Rauma. 

De norske turistene som bare er dagsturister i Rauma har mange fellestrekk med de som også er 

overnattingsgjester. Det største volumet er rundreise-turister om sommeren og de kommer fra hele landet, men 

en overvekt er fra Østlandet.  Mange kjører private personbiler og bobiler, men det er likevel en overvekt av 

bussgjester. Operatører som Finn Carlsen turistbusser, Authentic Scandinavia med flere har bussturer som er 

innom Trollstigen og/eller Åndalsnes, uten å overnatte. Buss representerer et typisk volumsegment som 

konkurrerer på pris, slik at mange vil bo på rimeligere hoteller på vei til Rauma, eller på hotell andre områder 

langs kysten med større tilbud enn i Åndalsnes. Kartet under viser hvilke veier turistene kommer inn i kommunen 

med buss/bil. 
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Figur 4-4 - Oversikt over ferdselsårene inn til Rauma 

 

Utenlandske dagsbesøk vei  

VI beregner at det var rundt 250 000 utenlandske dagsturister innom Rauma i 2016. De utenlandske turistene 

som bare er på dagstur i Rauma har mange fellestrekk med de som er overnattingsgjester. Flere av turistene er 

del av organiserte bussturer eller kjører i bobil. Turistene kommer fra hele Europa, men de største 

nasjonalitetene synes å være Tyskland, Nederland og Franskmenn, ifølge de som arbeider langs Trollstigen. I 

tillegg er den en del amerikanske og asiatiske turister. Asiatiske turister er i sterkest vekst, spesielt på 

bussmarkedet. Operatører som 5 stars of Scandinavia (USA) og Explore Worldwide (UK) har ruter som kommer 

fra Gudbrandsdalen og er innom Rauma, men drar videre til Geiranger for overnatting.  

Lokalbefolkningen 

Rauma kommune har 7473 innbyggere ved inngangen av 2017, med en svak årlig vekst forventet fremover. For 

lokalbefolkningen vil gondolen være et attraktivt rekreasjonstilbud, men det vil sannsynligvis ha begrenset 

gjenkjøpsverdi. 

Private fritidsboliger 

I følge SSB er det 1235 fritidsbygninger i Rauma kommune per januar 2017, som gjør Rauma til en relativt stor 

hyttekommune. SSBs hytteeierstatistikk fra 2014 viste at cirka 55 prosent av fritidsboligene har eiere som også 

er bosatt i Rauma, slik at det i realiteten er snakk om 680 fritidsenheter som får tilreisende utenfra. Forskning.no 

viser at det i snitt er cirka 2 personer per husholdning. Antall besøkende til egen fritidsbolig på 1360 personer 

utgjør i likhet med lokalbefolkning en del av besøksgrunnlaget, men det er begrenset gjenkjøpsverdi, slik at disse 

er en liten besøksgruppe over tid. Massen av fritidsboliger er heller ikke i vekst, da det er begrenset avsatt areal 

i kommunen.  
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4.2.1. Behov fra turistene/operatørenes side 

Vi har ikke snakket med besøkende direkte men med landbaserte operatører (buss/tog) og cruiseoperatører som 

betjener tilreisende og sørger for å få dem til regionen. På tvers av de ulike segmentene er det behov for innhold 

ved destinasjon som er «reason to go». Siden de store volumene i Rauma er gjennomfartsturister med buss/bil 

og cruise om sommeren, er det vel så naturlig å tilrettelegge for produkter som er «reason to stop». Trollstigen 

er desidert største attraksjonen i kommunen, med nær 800 000 personer innom i løpet av de deler av året den 

er åpen (5-6 måneder). Svært mange er dog bare innom Rauma på dagsvisitt. Ser man for eksempel på 

reiseplanen til de store busselskapene er mange innom Trollstigen på vei til destinasjoner som Geiranger eller 

Ålesund hvor de gjerne har både én og to overnattinger.  

Landbaserte operatører mener det er et stort potensiale i å få flere til å bli lengre i kommunen ved å tilby flere 

produkter. I tillegg til å ha en av Norges best besøkte turistattraksjoner i Trollstigen har Åndalsnes et stort fortrinn 

ved at det er såpass tilgjengelig både med jernbane, fly og bil. Det nevnes også at Åndalsnes har attraktive 

sentrumsfunksjoner, men at det ikke er nok som skjer per i dag. Tindesenteret representerer en positiv utvikling, 

og en gondol ville fungere som et enda større trekkplaster, ifølge operatørene. 

Cruiseoperatørene er også på jakt etter gode tilbud å selge gjestene sine, og den populære Raumabanen har 

ikke tilstrekkelig kapasitet. Et annet poeng er at mange cruiseturister i Norge ikke nødvendigvis er 

førstegangsreisende. Cruiseturister er lojale mot sin reiseform og kommer gjerne igjen. Selv om mange kanskje 

ikke velger akkurat samme rute hvis man drar på Norgescruise for andre eller tredje gang sier operatørene at det 

ikke er uvanlig å treffe på cruisegjester som har vært innom samme destinasjon før. Det er derfor viktig med et 

utvalg av tilbud, slik at de reisende har mulighet til å oppleve noe nytt. 

Generelt opplever reiseoperatørene i Møre og Romsdal i tråd med trenden i resten av landet en sterk vekst 

fra nye markeder som Kina og andre land i Asia. De reisende er yngre enn de tradisjonelle Norgesturistene fra 

Europa, men etterspør «soft adventure» produkter og har ikke tradisjoner rundt naturbasert friluftsliv som 

krever god fysisk form. Mange er derfor svært positive til et produkt som gondol.  

Den sprengte overnattingskapasiteten om sommeren er en potensielt stor flaskehals. Selv om man kan rekke 

både Trollstigen og gondoltur på én dag er det mange som har lange reiseruter, og ikke vil ta omveien om 

Åndalsnes uten å ha mulighet for en overnatting. Økt overnattingskapasitet i regionen om sommeren er derfor 

et ønske fra operatørenes/turistenes side.  

4.2.2. Innspill til suksessfaktorer fra turistenes/operatørenes side  

Samtlige Menon har snakket med mener turister forventer at en gondolbane haren form for serveringstilbud 

på toppen og muligheter for å sitte innendørs. Turister etterspør komfort og er vant med å ha fasiliteter i 

tilknytning til attraksjoner. Mange er også på gjennomreise med mye på agendaen ila en dag, og da er det praktisk 

å kunne ta seg en lett matbit mens man er i aktivitet. Like viktig er fasilitetene for at det skal være attraktivt i alle 

typer vær, i det svært værutsatte området. Både vintersesong og ved regnværsdager i sommerhalvåret vil flere 

ønske å sitte inne og ta en kaffe mens de er på fjellet, heller enn å utforske platået.  

For at cruiseoperatørene skal fortsette å velge Åndalsnes eller øke aktivitet til Åndalsnes er det svært viktig at 

gondolen kan selges som en del av en pakketur via cruiset. For operatørene er det en ulempe at den er så lett 

tilgjengelig fra cruise-kaien, da det i prinsippet gir gjestene større mulighet til å organisere seg på egenhånd uten 

å måtte betale cruiseselskapet som tar en viss markup på aktivitetene de formidler. De som arbeider med reiseliv 

lokalt er svært klar over denne problematikken, og vedkjenner at det er avgjørende å kunne tilpasse et opplegg 
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for cruise. Områdets mest populære kommersielle aktivitet Raumabanen har samme problem, men her gjør 

knapphet på plasser og gunstige priser at cruiseselskapene selger ut aktiviteten på forhånd slik at det i realiteten 

ikke er mulig å ordne seg selv ved ankomst.  
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5. Kostnader knyttet til utbygging og drift 

5.1. Forundersøkelser 

Kostnadene for gondolbane er utarbeidet etter samtaler med to aktuelle leverandører av slike baner, 

Doppelmayr og Taubane Teknikk AS. I tillegg har ÅF Engineering hatt samtaler med Nordplan som ledet 

byggingen av anlegget i Loen, og personale ved Fjellheisen i Tromsø.  

Doppelmayr har for et år siden grovt estimert kostnaden med å bygge en gondolbane fra sentrum av Åndalsnes 

og til toppen av Nesaksla til 60-70 millioner kroner. Dette omfatter elektromekanisk leveranse og montasje av 

en pendelbane med 2 kabiner, og med plass til 30 til 50 personer pr. kabin og en rundetid på 5-7 minutter. 

I tillegg vil det tilkomme kostnader med følgende: 

1. En eventuell midtmast (Detaljprosjektering må utføres først.)                                                    

2. Kostnader til bruk av helikopter (Veibygging er ikke aktuelt)                                                          

3. Personalrom og toaletter på toppstasjonen.                                                                    

4. Strømforsyning til toppstasjonen.                                                                       

5. Eventuelle utsiktsplattformer og venterom med toaletter for passasjerer.                                   

6. Byggherrekostnader til arkitekt/konstruksjonsdesign og prosjekt/byggeledelse. 

Fjellheisen i Tromsø ble totalrenovert i 2016 til en totalkostnad av 65 millioner kroner. Dette omfattet 

demontering av den gamle banen, og leveranse og montasje av alt elektromekanisk utstyr til en helt ny 

pendelbane med 2 kabiner og plass til 28 personer pr. kabin levert og montert av Doppelmayr. I tillegg så ble 

toppstasjonen utvidet og bygget helt om, og det ble foretatt en del tilpasnings og oppussingsarbeider forøvrig. 

Loen Skylift ble ferdig i år, og total byggekostnad for hele anlegget er ca 267 millioner kroner. Lokale bedrifter 

utførte alt av vei, grunn, betong og byggearbeider med stasjoner og en ny stor restaurant på fjellet. Strømkabel 

ble lagt i vei, og det ble boret etter vatn på fjellet, og bygget renseanlegg på fjellet. Selve gondolbanen ble levert 

og montert av Doppelmayr for om lag 60 millioner kroner på ferdige fundamenter utført av lokale entreprenører. 

Nordplan AS hadde ansvar for konstruksjonsdesign og RIB. 

5.2. Byggekostnader 

Endelig kostnader med bygging av en gondolbane til Nesaksla på Åndalsnes kan først beregnes når den er 

prosjektert, og når tilhørende nødvendig fasiliteter er besluttet og skissert. Leverandørene kan ikke oppgi 

nærmere eksakt pris i dag, men vi har kommet frem til foreløpige kostnader på en driftsklar gondolbane med 

nødvendige fasiliteter.  Vi legger til grunn gjennomsnittet av de de to i analysen.  
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Tabell 5-1 – Beregnede byggekostnader til gondolbane i 2017-kroner. 

Gondolbane Fra Til 

Levering/montering av gondolbane 60 000 000 70 000 000 

Grunn, betong og byggearbeider 15 000 000 25 000 000 

Kostnader med bruk av helikopter 7 500 000 10 000 000 

Strømforsyning 2 500 000 2 500 000 

Byggherre, design byggeledelse etc. 5 000 000 7 500 000 

Uforutsette kostnader 5 000 000 5 000 000 

Sum byggekostnad 95 000 000 120 000 000 

 

5.3. Driftskostnader 

Til driften trenges det driftsleder, kjørere og vakter, og vi må regne med at 3 personer må være tilstede til hver 

tid heisen er i drift. Behovet for vakter vil variere mye fra hverdager med skodde og regn til helgedager med sol, 

og festivaler eller kanskje cruisebåter på besøk. 

Åpningstidene vil bestemme hvor mange skift det vil være behov for, men med det som er skissert må det regnes 

med minst 7 - 8 årsverk. 

Driftskostnader vil være strømforbruk, og kostnader med vedlikehold og bytte av deler etter slitasje, og etter 

krav på grunn av tidsintervall. Finanskostnader er ikke tatt med i dette regnestykket. Vi legger til grunn 

gjennomsnittet av de to tallene i analysen.  

Tabell 5-2 – Beregnede årlige driftskostnader til gondolbane (eks. kapitalkostnader) i 2017-kroner 

 Fra Til 

Lønnskostnader 3 500 000 4 500 000 

Driftskostnader og øvrige kostnader 5 000 000 7 500 000 

Sum driftskostnader 8 500 000 12 000 000 

 

5.4. Kostnader til publikumsbygg 

Med tanke på komfort og sikkerhet for publikum oppe på fjellet, skisserer vi et minimum av innendørsfasiliteter. 

Kostnadene ved bygging av dette er vanskelig å vurdere, da det er avhengig av arkitektløsning og størrelse. Som 

en grov pekepinn regner ÅF Engineering omlag 35 000 kroner per m2 BTA ved bygging i urbane områder.   Oppe 

på et fjell hvor man er avhengig av helikoptertransport av alt, og med værforhold som kan oppstå vil fort denne 

prisen måtte dobles. Vi anslår rundt 70 000 kroner per m2 BTA. 
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I følge ÅF Engineering bør man gå ut i fra et bygg på mellom 300 og 500 m23 BTA. Siden vi skisserer en 

minimumsløsning legger vi til grunn et bygg på 300 m2 BTA i analysen. Kostnadene til bygg blir da 21 millioner 

kroner, som illustrert i tabellen under. 

Tabell 5-3 - Beregnet byggepris for publikumsbygg i 2017-kroner 

 Størrelse i m2 
BTA 

Pris per m2, BTA Beregnet totalpris 

Publikumsbygg 300 70 000 21 000 000 

 

Publikumsbygget vil ha oppholdsrom der gjester kan få ly fra vær og vind og samtidig nyte utsikten. Det vil være 

toalettfasiliteter og det vil være tilrettelagt for et enkelt serveringstilbud der man for eksempel kan få kjøpt kaffe, 

påsmurt og kioskartikler. Drift av serveringstilbudet er ikke tatt med i budsjettet i denne utredningen, da tanken 

er at dette kan løses i samarbeid med serveringsaktører i området eller DNT. Størrelsen og konsept på 

innendørsfasilitetene kan eventuelt endres.  

5.5. Miljøkostnader 

Innenfor miljøkostnader regner vi vanligvis to komponenter. Den ene er hva det fysiske inngrepet påfører 

naturen av skade. Dersom utbyggingen påvirker lokalt plante- og dyreliv representerer dette en kostnad fordi alt 

liv har en verdi i seg selv. Både skadeomfang og verdsetting er imidlertid utfordrende. Dersom plante- og dyreliv 

i tillegg har en kommersiell verdi brukes ofte markedspriser til å verdsette kostnaden. Etter hva vi forstår vil ikke 

plante- og dyreliv påvirkes av utbyggingen i nevneverdig grad.  

Den andre komponenten er miljøets rekreasjonsverdi for mennesker. Dersom mennesker oppfatter utbyggingen 

som et inngrep som påvirker utsikten og Åndalsnes visuelle attraksjon negativt, er dette en miljøkostnad i form 

av redusert opplevd verdi av naturen. Det oppfattes ikke til å være noen lokale motsigelser mot naturinngrepet 

byggingen medfører, selv ikke fra naturvern-orienterte aktører som den lokale turistforeningen. Rauma reiseliv 

og handel oppgir også at det har vært en bred tilslutning fra det lokale næringslivet om å utvikle Romsdalseggen 

som en fyrtårnsattraksjon i regionen, men at man ikke gjør tilsvarende inngrep på andre kjente fjellformasjoner 

rundt som Kirketaket. Vi oppfatter derfor denne kostnadskomponenten som svært liten.  

5.6. Kostnader i netto nåverdi oppsummert 

For å kunne vurdere total kostnad må vi beregne nåverdi av alle kostnadene som påløper i løpet av anleggets 50 

år lange levetid.  Netto nåverdi reflekterer også kapitalkostnad. I tabellen under legger vi til grunn en kapitalrente 

på 4 prosent, som typisk reflekterer det offentliges avkastningskrav. 

                                                                 

3 Som referanse: Besøkssenteret ved Trollveggen er på nesten 700 m2 BTA og på Trollstigen er bygget over 1000 

m2 BTA. Begge har restaurant med kjøkken. 
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Tabell 5-4 - Beregnede investerings- og driftskostnader i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. 
Kapitalkostnad 4 prosent.  

Kostnadstype 
Hovedscenario, 
netto nåverdi 

25 prosent 
høyere 

kostnader, netto 
nåverdi 

   

Investeringskostnader gondolbane 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 300m2 BTA 21 26 

Driftskostnader (eks. Drift av serveringssted på toppen) 222 277 

Totalt 350 438 

 

Private investorer har typisk høyere avkastningskrav, men størrelsen på denne varierer betydelig. Menon har 

tidligere forsøkt å utarbeide normtall på næringsnivå, men man ser i praksis at det er store forskjeller fra bedrift 

til bedrift. Hvis vi legger på en kapitalkostnad på 10 prosent, som er nærmere det en investor vil bruke, får vi 

følgende kostnader i netto nåverdi: 

Tabell 5-5 - Beregnede investerings- og driftskostnader i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. 
Kapitalkostnad 10 prosent. 

Kostnadstype 
Hovedscenario, 
netto nåverdi 

25 prosent 
høyere 

kostnader, 
netto nåverdi 

   

Investeringskostnader gondolbane 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 300m2 21 26 

Driftskostnader 102 127 

Totalt 230 288 
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6. Inntekter og øvrige lokale nyttevirkninger 

I dette kapittelet starter vi med å beskrive faktorer som påvirker inntekter og andre lokale nyttevirkninger.  

Deretter beskriver vi virkningene og beregner billettinntektene og øvrige kvantifiserbare virkninger. 

Det er viktig å presisere at nytte-regnskapet er en partiell analyse for Rauma kommune. Når Rauma får økte 

inntekter fra turister kan dette gå på bekostning av inntekter til andre nabokommuner, men det tar vi ikke hensyn 

til i regnestykket. 

6.1. Faktorer som påvirker billettinntekter og øvrige nyttevirkninger 

For å vurdere størrelsen på billettinntektene til gondolen og virkninger en gondol kan ha for det øvrige 

næringslivet er det nødvendig å vite noe om følgende fem forhold:  

Trafikkgrunnlag: 

1. Hvor mange turister (potensielle kunder) som er i området i dag og i fremtiden  

2. Hvorvidt en gondolbane kan påvirke flere til å komme til Rauma 

3. Hvorvidt en gondolbane kan få turister som allerede er i Rauma til å bli lengre 

Markedsgrunnlag: 

4. Hvor mange som er interessert i å benytte seg av en gondol 

5. Hva slags pris turistene er villige til å betale for en gondoltur 

6.1.1. Trafikkgrunnlag 

I vurdering av markedsgrunnlaget for gondolbane gitt dagens situasjon (punkt 1 over) er det avgjørende å 

identifisere hvor mange personer som kommer til eller oppholder seg i regionen i dag og fremover i gondolens 

levetid, uavhengig av om gondolen bygges. Vi har hentet inn statistikk og gjort beregninger basert på data fra 

SSB, Cruise Rauma reiseliv og handel, Statens vegvesen og NSB. Vi skiller mellom 7 ulike segmenter, der noe ulike 

parametre driver veksten: norske overnattingsgjester, utenlandske overnattingsgjester, cruiseturister, 

dagsturister som kommer med tog, norske dagsturister på vei (bil/buss), utenlandske dagsturister på vei 

(bil/buss) og lokalbefolkning/hytteeiere.  Vi bruker prognoser utarbeidet av TØI, SSB og UNWTO til å fremskrive 

utviklingen i de ulike segmentene. Samlet beregner vi rundt 940 000 turister i Rauma kommune året fordelt på 

de ulike segmentene som vist i tabellen under. Kolonnen ved siden av viser forventet årlig vekst fremover fra 

prognosene. Blant de norske segmentene er cirka 70 prosent av aktiviteten om sommeren, mens de utenlandske 

har cirka 90 prosent av aktiviteten om sommeren ￼￼4.  

 

                                                                 

4 Tallene er basert på kommersiell gjestedøgnsstatistikk for hele Molderegionen. 
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Tabell 6-1 - Turisttrafikk fra ulike segmenter, og forventet årlig vekst fremover 

Segment 
Estimert 
antall i 
2016 

Forventet 
årlig 
vekst 

fremover 

Overnatting nordmenn 17 200 1.8 % 

Overnatting utlendinger 7 900 1.8 % 

Cruise 87 000 2 % 

Dagsturister tog 29 600 1.8 % 

Dagsturister vei nordmenn 505 600 1.8 % 

Dagsturister vei utlendinger 280 600 1.8 % 

Lokalbefolkning/hytter 10 000 0.03 % 

Totalt 937 900  
 

Vurderingen av hvorvidt en gondolbane påvirker flere til å komme til Rauma (punkt 2) er basert på kvalitativ 

informasjon fra interessentintervjuer. En utvidelse av det lokale reiselivstilbudet som bygging av gondol 

representerer kan potensielt føre til at flere turister vil komme til regionen og at flere av de som er i regionen vil 

velge å tilbringe noe mer tid i regionen. Etter undersøkelser i Rauma og Åndalsnes anser vi det som lite sannsynlig 

at oppføring av gondol vil generere mer trafikk til regionen, av to grunner. For det første er det allerede svært 

mange tilreisende i regionen som kommer for å se enda mer spesielle fyrtårn som Trollstigen og Trollveggen, slik 

at området ikke mangler attraksjonskraft. Selv om det er enighet om at en gondol representerer et attraktivt 

tilskudd i det lokale reiselivstilbudet er det likevel ikke spesielt nok til å være en primærattraksjon, ifølge de 

lokale. Selv om utsikten er spektakulær er ikke toppstasjonen på toppen av et kjent fjell, men på «en knaus på 

en egg».  Det er også gondoler flere andre steder i Norge og i utlandet, slik at gondolen ikke er et unikt nok 

produkt i seg selv.  

At en gondolbane ikke fører til ekstra vekst er likevel en konservativ antakelse. Når privatpersoner eller 

reiseselskaper planlegger turer er summen av opplevelsestilbudet gjerne avgjørende for valg av destinasjon. På 

marginen kan derfor utvidelse av tilbudet føre til at flere velger Romsdalen som destinasjon.  

Tabell 6-2 - Turisttrafikk fra ulike segmenter og forventet vekst etter gondolutbygging 

Segment 
Estimert 
antall i 
2016 

Forventet 
årlig 
vekst 

fremover 

Forventet 
tilleggsvekst 

etter 
gondolutbygging 

Overnatting nordmenn 17 200 1.8 % 0 % 

Overnatting utlendinger 7 900 1.8 % 0 % 

Cruise 87 000 2 % 0 % 

Dagsturister tog 29 600 1.8 % 0 % 

Dagsturister vei nordmenn 505 600 1.8 % 0 % 

Dagsturister vei utlendinger 280 600 1.8 % 0 % 

Lokalbefolkning/hytter 10 000 0.03 % 0 % 

Totalt 937 900  
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Også spørsmålet om en gondolbane kan påvirke turister til å bli lengre i regionen (punkt 3) er basert på 

kvalitativ informasjon. Basert på samtaler med nasjonale bussoperatører, NSB og lokale reiselivsaktører finner vi 

grunn til å tro at en gondol kan føre til at gjestene på dagstur med tog/bil/buss som i dag er innom Rauma bare 

på dagstur vil velge å tilbringe mer tid i kommunen, slik at vi kan se en vekst i gjestedøgn. Det er usikkert om 

dette faktisk vil skje, spesielt på kort sikt da det fordrer utbygging av overnattingskapasitet. Derfor lager vi to 

ulike scenarier. I det ene blir overnattingstrafikken som i dag, mens i det andre øker den litt etter at 

gondoltilbudet har åpnet.  

Tabell 6-3 - Gjennomsnittlig antall overnattingsdøgn per segment scenarier med og uten vekst etter gondolutbygging 

Segment 
Overnattingsdøgn per 

turist i 2016 

Ingen vekst i antall 
overnattinger per 

turist 

 Mulig vekst i overnatting 
blant dagstursegmentene 
 

Overnatting nordmenn 1.54 0 % 0 % 

Overnatting utlendinger 1.52 0 % 0 % 

Cruise 0 0 % 0 % 

Dagsturister tog 0 0 % 2 % 

Dagsturister vei nordmenn 0 0 % 2 % 

Dagsturister vei utlendinger 0 0 % 2 % 

Lokalbefolkning/hytter n/a n/a n/a 

 

6.1.2. Markedsgrunnlag 

Vurderingen rundt hvor mange av de ulike segmentene som vil ønske å benytte seg av gondol (punkt 4) er 

basert på kvalitativ informasjon fra intervjuer og erfaringer fra ande steder. Det er for eksempel rimelig å anta at 

en høy andel av de som allerede overnatter i regionen vil benytte anledningen å ta gondolen. Den ligger svært 

enkelt tilgjengelig fra sentrum, og det er ikke mange konkurrerende tilbud i området. For cruisesegmentet er 

også gondol et attraktivt produkt, men i Rauma er også Raumabanen svært populær. Avhengig av liggetid kan 

gjestene potensielt få med seg begge deler. Daglige kapasitetsbegrensninger på gondolen vil avgrense 

mulighetene ved håndtering av større skip.  

Reiselivsoperatørene vi har snakket med mener også en gondol kan få flere av de dagsreisende til Trollstigen til 

å ta turen innom Åndalsnes for å ta gondolen. Også personer som kommer med tog som kun er på dagsreise er 

tilbøyelige til å bli for å oppleve et slikt produkt, i følge reiselivskatørene. Samtidig fordrer det en ekstra 

markedsinnsats for å få disse gruppene til å komme innom Åndalsnes/bli i Åndalsnes lengre enn bare på 

gjennomreise.  

Blant lokalbefolkning og hytteeiere er det et attraktivt tilbud men det er likevel trolig begrenset hvor mange som 

vil benytte seg av gondol, og det er trolig ikke stort gjensalgspotensiale.  

Samlet har vi kommet fram til estimert andel av hvert markedssegment som vi tror vil ønske å kjøpe en tur med 

gondol, som vist i figuren under. Vi har ikke funnet grunnlag for å tro at andelene endrer seg over tid.  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 5  T I L B U D  

 

Tabell 6-4 - Andel som vil ønsker å benytte seg av en gondol («gondoltilbøyelighet») 

Segment 

Andel 
som vil 
ønske å 
benytte 

seg av en 
gondol 

Forklaring 

Overnatting nordmenn 0.4 Disse gruppene er i Åndalsnes over lengre tid, og gondolen 
er et lett tilgjengelig og attraktivt tilbud ifølge både 
operatører og lokale reiselivsaktører. Samtidig er det en del 
som er i et mer "hard adventure" segment, som ikke vil 
ønske å benytte seg av hjelpemidler for å komme seg opp 
på fjellet. Det vil også være kapasitetsbegrensninger på de 
mest travle dagene i sommersesongen. Vi legger til grunn 
at litt mindre enn halvparten (40 prosent) vil være 
tilbøyelige til å ta gondolen. 

Overnatting utlendinger 0.4 

Cruise 0.4 

Dagsturister tog 0.2 Disse gruppene er bare så vidt innom Åndalsnes eller er kun 
innom andre deler av kommunen som Trollstigen i dag. Her 
må det legges en innsats i å få dem til å tilbringe tid i 
Åndalsnes for å ta gondol. Samtidig mener aktører ved 
Trollstigen at det er et stort potensiale i å få endel av disse 
til å dra til Åndalsnes. Toppen av gondoltraséen på Nesaksla 
vil også være synlig fra Trollstigen, og kan slik enkelt vekke 
nysgjerrighet. Vi legger til grunn at 20 prosent vil være 
interessert i å ta gondol.  

Dagsturister vei nordmenn 0.2 

Dagsturister vei utlendinger 0.2 

Lokalbefolkning/hytter 0.1 

En gondolbane kan være et attraktivt tilbud til 
lokalbefolkningen i kommunen og hytteeiere. Samtidig er 
det begrenset gjensalgspotensiale. Vi legger til grunn at 10 
prosent av lokalbefolkningen/hytteeiere samlet vil ta 
gondolen årlig.  

 

For å si noe om betalingsvillighet for gondol (punkt 5) har vi hentet inn priser fra andre gondoler i Norge og 

utland. I praksis vil andel som benytter seg av en gondol være avhengig av prisen, men innenfor prosjektets 

rammer har vi ikke hatt ressurser til å lage en dynamisk modell.  

Tabell 6-5 - Billettpriser for ulike gondoler 

Gondolpriser - hentet fra websider Voksenbillett Barnebillett 
Snittpris vektet 
30% barn, 70% 

voksne 

 Én vei Tur-retur Én vei Tur-retur Tur-retur 

Loen skylift 355 485 180 240 412 

Fjellheisen Tromsø 110 170 50 60 137 

Ulriken 110 170 70 100 149 

Fløyen 45 90 23 45 77 

Aiguille du midi (Frankrike) 490 600 417 510 573 

Matterhorn Glacier (Sveits)  900  528 788 
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På bakgrunn av prisene over skisserer vi 3 ulike prisscenarier, som er basert på de mest liknende konseptene i 

Norge: Loen og Tromsø.  

1. Pris Loen: Snittpris vektet 30% barn, 70% voksne= 412 kroner 

2. Pris Tromsø: Snittpris vektet 30% barn, 70% voksne = 137 kroner 

3. Pris gjennomsnitt av Loen og Tromsø: (412 kroner + 137 kroner)/2 = 275 kroner 

6.1.3. Hvordan vi strukturerer nytteberegningene 

Basert på informasjonen over konstruerer vi ulike scenarier som en kombinasjon av følgende parametre.  

Tabell 6-6 - Parametre som inngår i nytteberegningene 

Pris Trafikk Gondoltilbøyelighet 
Fører til at flere 

overnatter? 

Pris som i Loen All trafikk medregnet Tilbøyelighet skissert i tabell Nei 

Pris som i Tromsø 
Kun sommertrafikk 

medregnet 
Halvert tilbøyelighet 

skissert i tabell 
Ja 

Pris som snitt Loen/Tromsø    

 

6.2. Beskrivelse og tallfesting av gondolens inntekter og øvrige nyttevirkninger, 

basert på trafikk- og markedsgrunnlag 

Her beskriver vi inntektene og de øvrige nytteeffektene forbundet med investering og drift av gondolbane. 

Samlede nytteeffekter er avhengige av kundegrunnlaget, som det er knyttet betydelig usikkerhet til. Siste avsnitt 

viser samlede billettinntekter og øvrige nytteeffekter for ulike scenarier med ulikt kundegrunnlag. 

6.2.1. Billettinntekter 

Billettinntektene er avgjørende for virksomheten, og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i selskapet som skal 

drifte gondolen. Størrelsen på billettinntektene vil være avhengig av antall kunder og pris man kan ta for en 

gondolbillett. Vi viser ulike scenarier for billettinntekter der vi multipliserer ulike scenarier for antall 

gondolkunder med ulike priser fra Tabell 6-5.  

6.2.2. Merforbruk i Rauma i forbindelse med dagstur som inkluderer gondol 

Når dagsturistene med bil, buss og tog som er ved Trollstigen tar turen innom Åndalsnes for å kjøre gondolbane 

vil de også legge igjen noe penger i det lokale næringslivet til kjøp av kaffe og kioskartikler, enten det er på toppen 

av gondolbanen eller i sentrum. Vi regner med at de som per i dag kun er innom Trollstigen vil ha et merforbruk 

i kommunen på 70 kroner per person. Overnattingsgjestene og cruisegjestene i regionen regner vi med vil ha 

utgifter til servering i regionen uansett, slik at vi ikke regner noe av deres konsum som virkning av gondolen. 
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6.2.3. Merforbruk i Rauma i forbindelse med overnatting «utløst» av gondol 

Overnattingsgjester har behov for flere tjenester fra det lokale næringslivet som overnatting og servering, og 

bidrar derfor med mer lokalt forbruk enn gjennomfartsturister. I tilfellet der gondolen skaper økt 

overnattingsaktivitet kan vi si at alt ekstra forbruk i forbindelse med de ekstra overnattingene kan betegnes som 

virkninger av gondolen.  

Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at en norsk turist i snitt har et forbruk på 1370 kroner per gjestedøgn 

på Vestlandet, mens det tilsvarende forbruket for utlendinger er 1810 kroner. Vi legger til dette forbruket 

fratrukket gondolens billettkostnad på 2 prosent av dagsturistene, som «blir til» overnattingsgjester (fordi 

billettinntektene er endel av døgnforbruket). 

6.2.4. Ringvirkninger 

Både bygging av gondol, drift av gondol og eventuell ekstra aktivitet skapt hos lokalt næringsliv vil også generere 

ytterligere ringvirkninger i regionen. Alle virksomheter har behov for vare- og tjenestekjøp fra 

underleverandører, der en stor andel vil være lokalisert i kommunen. I forbindelse med bygging av gondol hyres 

gjerne lokale entreprenører inn, og hvis aktivitet ved hotellene øker som en konsekvens av gondoltilbudet vil de 

også potensielt måtte øke kjøp av renholdstjenester fra det lokale vaskebyrået, kjøp av matvarer fra den lokale 

grossisten osv. Slik bidrar aktivitet i én næring til å skape ringvirkninger av aktivitet nedover i en verdikjede. 

Ringvirkninger er ikke tatt med i regnestykket, men kan kvantifiseres.  

6.2.5. Bedret omdømme 

Nyttevirkningene kan også komme av at turister som er i regionen får en bedre opplevelse, noe som påvirker 

omdømmet til destinasjonen og bidrar til at flere tilreisende kommer til Rauma. Når flere tilreisende kommer til 

Rauma og bruker penger på overnatting, servering, opplevelser og varehandel vil dette bidra til økt verdiskaping 

i det lokale næringslivet.  

6.2.6. Stedsattraktivitet 

Økt etterspørsel kan potensielt gi grunnlag for økt lokalt vare- og tjenestetilbud, noe som bidrar til å øke 

stedsattraktivitet også for innbyggere. Dette kan spesielt være viktig i mindre samfunn som Åndalsnes, som har 

en svak befolkningsutvikling. 

En gondolbane kan redusere terskelen for å dra på tur i fjellet både for lokalbefolkning og tilreisende. Åndalsnes 

ligger i en dal, der det kan være fysisk utfordrende med gåturer for å komme opp på fjellet. Dersom gondolbanen 

fører til at flere kommer seg ut i aktivitet i naturen kan man si at utbygging av gondolen potensielt medfører en 

folkehelseeffekt.  

6.2.7. Inntektene kvantifisert 

I dette delkapitlet viser vi billettinntekter og beregnede inntekter for øvrig næringsliv ved 3 ulike scenarier, og 

for 3 ulike billettpriser, med en kapitalkostnad på 4 prosent. Vi viser effektene både med og uten det ekstra 

konsumet som tilfaller kommunen som en konsekvens av gondoltilbudet. Vi viser til slutt effektene med ekstra 

overnattinger. Det er knyttet usikkerhet til om det vil bli ekstra overnattinger, både med hensyn til etterspørselen 

og fordi overnattingstilbudet på sommeren i dag har sprengt kapasitet.  Vi viser også regnestykket for kostnader 

og billettinntekter med en kapitalkostnad på 10 prosent, som er nærmere det en investor vil kreve.   

Scenario 1: Totalt årlig trafikkgrunnlag som beregnet og gondoltilbøyelighet som skissert over. 

Kundegrunnlaget blir da som i tabellen under: 
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Segment 
Estimert 
antall i 
2016 

Andel 
gondol- 
kunder 

Beregnet antall 
gondolkunder 

2016 

Overnatting nordmenn 17 200 0.4 6 880 

Overnatting utlendinger 7 900 0.4 3 160 

Cruise 87 000 0.4 34 800 

Dagsturister tog 29 600 0.2 5 920 

Dagsturister vei nordmenn 505 600 0.2 101 120 

Dagsturister vei utlendinger 280 600 0.2 56 120 

Lokalbefolkning/hytter 10 000 0.1 1 000 

Totalt 937 900  209 000 

 

Scenario 2: Vi tar kun med sommertrafikken. Kundegrunnlaget blir da som i tabellen under: 

Segment Segment 
Andel 

gondol- 
kunder 

Beregnet 
antall 

gondolkunder 
2016 

Overnatting nordmenn 11 646 0.4 4 660 

Overnatting utlendinger 7 042 0.4 2 820 

Cruise 87 000 0.4 34 800 

Dagsturister tog 20 112 0.2 4 020 

Dagsturister vei nordmenn 342 980 0.2 68 600 

Dagsturister vei utlendinger 248 559 0.2 49 710 

Lokalbefolkning/hytter 9 958 0.1 1 000 

Totalt 727 297  165 610 

 

Scenario 3: Vi tar kun med sommertrafikken og halverer gondoltilbøyelighet. Kundegrunnlaget blir da som i 

tabellen under: 

Segment Segment 
Andel 

gondol- 
kunder 

Beregnet 
antall 

gondolkunder 

Overnatting nordmenn 11 646 0.2 2 330 

Overnatting utlendinger 7 042 0.2 1 410 

Cruise 87 000 0.2 17 400 

Dagsturister tog 20 112 0.1 2 010 

Dagsturister vei nordmenn 342 980 0.1 34 300 

Dagsturister vei utlendinger 248 559 0.1 24 860 

Lokalbefolkning/hytter 9 958 0.05 500 

Totalt 727 297  82 810 
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Tabellen nedenfor oppsummerer gondolinntektene man vil ha over gondolens levetid på 50 år, i de ulike 

scenariene. 

Tabell 6- 7 - Beregnede billettinntekter i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 
4 prosent.  

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inntekter 
Pris 

Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

 
         

Gondol - 
billettinntekt 

2 558 847 1 695 1 938 645 1 292 1 047 348 698 

 

 

Dersom vi i tillegg legger til grunn at dagsturistene som blir litt lenger i Rauma for å ta gondolen legger igjen 

ekstra penger i kommunen får vi totale nytteeffekter som vist i tabellen under: 

Tabell 6- 8 - Beregnede billettinntekter og utløst ekstraforbruk i Rauma i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i 
millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inntekter og annen 
nytte 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

 
         

Gondol - billettinntekt 2 558 847 1 695 1 938 645 1 292 1 047 348 698 

Nytte - utløst ekstra 
forbruk ved gondol 
dagsturister 

338 338 338 121 121 121 131 131 131 

Totalt 2 896 1 184 2 032 2 059 766 1 412 1 177 479 828 

 

Legger vi i tillegg på at 2 prosent av dagstursegmentene som tar gondol blir til overnattingsgjester som tilbringer 

1 natt i kommunen får vi totale nytteeffekter som vist i tabellen under. 
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Tabell 6- 9 - Beregnede billettinntekter, utløst ekstraforbruk og utløst overnatting i Rauma i netto nåverdi i gondolens 50-
årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.  

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inntekter og annen 
nytte 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

          

Gondol - billettinntekt 2 558 847 1 695 1 938 645 1 292 1 047 348 698 

Nytte - utløst ekstra 
forbruk ved gondol 
dagsturister 

338 338 338 121 121 121 131 131 131 

Nytte - utløst 
overnattingsdøgn 

565 565 565 406 406 406 44 44 44 

Totalt  3 461 1 749 2 597 2 465 1 172 1 819 1 222 523 872 

 

En investor vil ha et høyere avkastningskrav enn 4 prosent, som er det som brukes for offentlige 

byggeprosjekter. Som for kostnadene viser vi derfor de samme inntektsberegningene med en kapitalkostnad 

på 10 prosent. Øvrig nytte i form av utløst forbruk for både dagsturister og nye overnattingsgjester tas ikke 

med her. 

Tabell 6-7 - Beregnede billettinntekter i netto nåverdi i gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 
10 prosent. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Inntekter 
Pris 

Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris Loen 
Pris 

Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

Pris 
Loen 

Pris 
Tromsø 

Pris 
snitt 

Loen/ 
Tromsø 

 
         

Gondol - 
billettinntekt 

1 042 341 683 815 271 543 410 136 273 
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7. Samlet vurdering  

Basert på våre overordnede beregninger fremstår en utbygging av gondol som bedriftsøkonomisk lønnsom, i 

tillegg til at den gir øvrig samfunnsnytte for Rauma kommune i form av økt aktivitet i det lokale næringslivet for 

øvrig. Tabellen under oppsummerer kostnader og billettinntekter/øvrige nytteeffekter for næringslivet i Rauma 

ved billettpris på 275 kroner tur-retur og en kapitalkostnad på 4 prosent. 

Tabell 7-1 - Oppsummering av kostnader og inntekter/øvrig nytte ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi 
over gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 4 prosent.  

   

Kostnader Fra til 

Investeringskostnader gondol 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 21 26 

Driftskostnader 222 277 

Totale kostnader 350 438 

Inntekter og øvrig nytte Fra til 

Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø 698 1 695 

Øvrig nytte for lokalt næringsliv 131 338 

Øvrig nytte for lokalt næringsliv hvis flere 
overnatter 44 565 

Totale billettinntekter og øvrig nytte 872 2 597 

 

Summen av investerings og driftskostnadene over gondolens levetid er som vist i tabellen over estimert fra 350 

millioner kroner til 438 millioner kroner. Når det gjelder inntekter/nytte vil aktøren som skal står for drift kun ta 

hensyn til billettinntektene, og disse vil i alle scenarier overstige kostnadene ved en billettpris på 275 kroner tur-

retur, som er snitt av Loen Skylift og Fjellheisen i Tromsø. Dette er med en kapitalkostnad på 4 prosent, som er 

det man bruker i offentlige byggeprosjekter.  

En privat investor vil ha en høyere kapitalkostnad, og vil være mest opptatt av inntekter til selve gondolen. 

Dersom vi legger til grunn en kapitalkostnad på 10 prosent og kun ser på netto nåverdi av kostnader og 

billettinntekter ser regnestykket ut som i tabellen under. Vi ser at med den høye investeringskostnaden og det 

laveste besøksalternativet vil prosjektet få et nettounderskudd, på 15 millioner kroner (273 millioner kroner – 

288 millioner kroner) over 50 år. Det er likevel viktig å presisere at det allerede ligger et påslag på det laveste 

kostnadsestimatet for investering på 108 millioner kroner, slik at 134 millioner trolig er for høyt. I tillegg tror vi 

antall gondolbesøk vil ligge et sted imellom det pessimistiske inntektsscenariet på 273 millioner kroner og det 

optimistiske som gir 683 millioner kroner i inntekter i netto nåverdi. Det pessimistiske innebærer blant annet at 

kun 20 prosent av cruiseturistene vil benytte seg av gondolen. I Tromsø estimeres det at rundt en tredjedel av 

cruisegjestene tar Fjellheisen i dag, og den har mindre kapasitet enn Loen Skylift og det som skisseres i Åndalsnes.  

Tabell 7-2 - Oppsummering av kostnader og billettinntekter ved billettpris på 275 kroner tur-retur, i netto nåverdi over 
gondolens 50-årige levetid, i millioner 2017-kroner. Kapitalkostnad 10 prosent. 

   

Kostnader Fra til 

Investeringskostnader gondol 108 134 

Investeringskostnader publikumsbygg 21 26 
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Driftskostnader 102 127 

Totale kostnader 230 288 

Inntekter og øvrig nytte Fra til 

Totale billettinntekter med pris snitt Loen/Tromsø 273 683 

 

En utfordring med gondolbanen i Åndalsnes som noen har påpekt er at men ser begrenset potensiale for 

vinterbruk i tilknytning til skiturisme, fordi det er relativt bratt terreng. Man kan likevel se på mulighetene for 

tilrettelagte opplevelser om vinteren, som truge- og skiturer bortover, gjerne med guide. I tillegg er gondolturen 

også om vinteren et opplevelsesprodukt i seg selv. Andre steder har man også restaurant på toppen som brukes 

som selskaps- og bryllupslokale hele året.  

Vi vil presisere at det er usikkerhet i våre estimater. Det er derfor vi har laget ulike scenarier, men det er også 

mulig vi ikke har spesifisert opp det riktige scenariet. Dette har vi forsøkt å bøte på ved å være tydelig på hvilke 

forutsetninger vi har tatt og hvorfor. Vi har ikke innenfor prosjektets rammer kunnet lage en modell som tar 

hensyn til at mange turister kommer samtidig og ikke alle kan få plass på ønsket dag. Vi har likevel tatt hensyn til 

kapasitet, slik at når full kapasitetsutnyttelse potensielt er nådd for de ulike scenariene fremover i tid, øker ikke 

kundegrunnlaget. I tillegg har vi lagt inn et konservativt estimat for kapasitet.  
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8. Vedlegg 

8.1. Vedlegg 1 – Beregning av trafikkgrunnlag 

Norske overnattingsgjester 

Norske overnattingsgjester er beregnet som 10 prosent av overnattinggjestene fra Molderegionen på hotell og 

camping/hyttegrend, som rapportert til SSB. For camping/hyttegrend antas samme besøkslengde per hode som 

for hotell.  

Utenlandske overnattingsgjester 

Utenlandske overnattingsgjester er beregnet som 10 prosent av overnattingsgjestene fra Molderegionen på 

hotell og camping/hyttegrend, som rapportert til SSB. For camping/hyttegrend antas samme besøkslengde per 

hode som for hotell.  

Cruisegjester 

I følge Rauma Reiseliv og Handel var det 45 cruiseanløp i løpet av 2016 med 87 000 passasjerer til sammen. Det 

har vært en sterk vekst i cruisetrafikk de siste ti årene, mens nivået har stabilisert seg noe de siste årene.  

Vi fremskriver cruiseanløp og passasjerer basert på prognoser fra Transportøkonomisk institutt, som sier 2 

prosents årlig vekst i passasjervolumet i det mest sannsynlige scenariet. Cruiseanløp ligger 8 timer ved en havn i 

gjennomsnitt ved norske havner, i følge statistikk fra Cruise Norway.  

Dagsbesøkende tog 

NSBs statistikk viser at det var cirka 121 000 reisende på ordinær rutetrafikk mellom Dombås og Åndalsnes i 

2016. Vi antar at 30 prosent av reisene er tur-retur reiser, slik at disse bare telles én gang. Vi antar videre at 30 

prosent er lokaltrafikk for beboerne i regionen, og videre at 50 prosent av de som er turistreisende også 

overnatter, slik at de fanges opp av overnattingsstatistikken. Dermed beregner vi i underkant av 30 000 

dagsreisende med tog. Det er vanskelig å gjøre en ordentlig kvalitetssjekk av dette tallet, men vi har snakket med 

Fjord Tours som er største formidler av individuelle rundreiseturer som ankommer Rauma met tog. Fjord Tours 

sier over 90 prosent av turene de formidler kun er på dagsreise i Rauma.  

Togturistene fremskrives med UN WTOs prognoser på internasjonale ankomster til Europa, som er på 1,8 prosent 

årlig.  

Norske og utenlandske dagsbesøk bil/buss 

For å beregne størrelsen på norske og utenlandske dagsturister på vei tar vi utgangspunkt i Statens vegvesens 

ÅDT-statistikk som viser alle passeringer inn og ut på hovedveiene inn i kommunen, markert i kartet under. Videre 

gjør vi en rekke antakelser for å luke ut lokaltrafikk, samt de turistene som kommer bilveien men som allerede 

er talt med i overnattingsstatistikk, cruisestatistikk eller togstatistikk. 
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Figur 8-1 - Oversikt over veier inn i Rauma kommune 

 

Tabellen under viser gjennomsnittlig årlig døgntrafikk på de ulike strekningene inn til Rauma. Med utgangspunkt 

i disse tallene gjør vi antakelser som beskrevet under tabellen.  

Tabell 8-1 - Gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) ved strekningene inn til Rauma i 2016. Kilde: Statens vegvesen (2017) 

Strekning 
 

ÅDT 
 

Andel lange 
kjøretøy 

Årlige 
passeringer 

totalt 

E136 innover Romsdalen 1700 27 % 620 500 

E136 sørover mot Ålesund 2190 19 % 799 350 

FV 63 Trollstigen 570 19 % 208 050 

Fv 64 til Molde 1210 19 % 441 650 

Antakelsene for å beregne dagstrafikk på vei: 

- Om sommeren antar vi at alle vei-turister i Rauma er innom Trollstigen. VI regner derfor bare FV 63 som 

relevant trafikkgrunnlag. 

- Som en forenkling regner vi kun bussturisme om sommeren, da dette uansett er lite i omfang om 

vinteren 

- Vi korrigerer bort 20 prosent av trafikken ved Trollstigen som lokaltrafikk 

- Vi multipliserer all trafikk med 0,5 for å korrigere for at kjøretøyene kjører både ut og inn av kommunen, 

slik at vi unngår dobbelttelling 

- Om vinteren regnes 10 prosent av bilpasseringene ved veiene utenom Trollstigen som turister 

- Vi regner med 2 personer per personbil og 50 personer i snitt per buss 

Dagsturisme på vei fremskrives med UN WTOs prognoser på internasjonale ankomster til Europa, som er på 1,8 

prosent årlig.  
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Lokalbefolkningen 

Rauma kommune har ifølge SSB 7473 innbyggere ved inngangen av 2017, med en svak årlig vekst forventet 

fremover (cirka 0,03 prosents årlig vekst i snitt framover). 

Private fritidsboliger 

I følge SSB er det 1235 fritidsbygninger i Rauma kommune per januar 2017, som gjør Rauma til en relativt stor 

hyttekommune. SSBs hytteeierstatistikk fra 2014 viste at cirka 55 prosent av fritisboligene har eiere som også er 

bosatt i Rauma, slik at det i realiteten er snakk om 680 fritidsenheter som får tilreisende utenfra. Forskning.no 

viser at det i snitt er rundt 2 personer per husholdning. Antall besøkende til egen fritidsbolig på 1360 personer 

utgjør i likhet med lokalbefolkning en del av besøksgrunnlaget, men det er begrenset gjenkjøpsverdi, slik at disse 

er en liten besøksgruppe over tid. Massen av fritidsboliger er heller ikke i vekst, da det er begrenset avsatt areal 

i kommunen.  

Vi slår denne gruppen sammen med lokalbefolkningen og fremskriver med 0.03 prosent vekst årlig fremover.  

8.2. Vedlegg 2 – kostnader 

Driftskostnadene inkluderer ikke kapitalkostnader. Vi inkluderer her en oversikt over driftskostnader for andre 

fjellheiser med avskrivninger og finanskostnader, for referanse.  

Tabell 8-2 - Totale driftskostnader ved andre fjellheiser i Norge i 2015 

Anlegg i 2015  Ulriken 
 Fjellheisen Tromsø 

(m/restaurant) 
 Narvikfjellet (m/ 

skibakke) 
 Krossobanen 

Rjukan 

Vareforbruk   1 900 000     

Lønnskostnader 3 300 000 9 700 000 6 500 000 1 600 000 

Driftskostnader 5 800 000 8 500 000 7 800 000 1 600 000 

Avskrivninger 1 400 000 300 000 1 100 000 400 000 

Finanskostnader 2 800 000 2 000 000 200 000   

Totalt 13 300 000 22 400 000 15 600 000 3 600 000 

 


