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Forord 
På oppdrag for Statens vegvesen har Menon Business Economics gjennomført en analyse av makroeffekter en 

kan forvente ved å gjennomføre den planlagte oppgraderingen av E39 fra Kristiansand til Trondheim. Planene 

inkluderer blant annet en rekke fjordkrysninger der det i dag går ferjer. Prosjektet er en oppfølging av 

produktivitetsstudien som vi gjennomførte i 2013/2014. I del 2 av oppdraget benytter vi resultatene fra del 1 og 

gjennomfører en kjøring med vår regionale makroøkonomiske likevektsmodell, NOREG. Målet med oppdraget er 

å utvide kunnskapsgrunnlaget for vurdering av investeringer i infrastruktur. Statens vegvesen ønsket ny metodikk 

og nye innfallsvinkler for å belyse de makroøkonomiske effektene av ferjefri E39.  

Prosjektet har vært ledet av Heidi Ulstein, med Jens F. Skogstrøm og Peter Aalen som prosjektmedarbeidere. Leo 

A. Grünfeld har vært kvalitetssikrer. 

Menon Business Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom 

foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Våre ansatte er sivil- og samfunnsøkonomer og vi tilbyr 

analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt 

hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk politikk. Våre samfunnsøkonomiske analyser spenner fra 

tradisjonelle kost-nytte analyser til tunge registerbaserte analyser der det utvikles omfattende modellapparat. 

Vi har spisskompetanse på analyser av produktivitetseffekter og vi har omfattende erfaring med datainnhenting 

og –håndtering. 

Menon takker Statens vegvesen for et spennende oppdrag. Forfatterne i Menon Business Economics står 

ansvarlig for alt innhold i rapporten. 

Juni 2015 

 

Heidi Ulstein 

Prosjektleder 

Menon Business Economics 
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Sammendrag 
I denne rapporten viser vi at ferjefri E39 vil medføre en gevinst for samfunnet i form av en samlet økning i BNP 

på mellom 122 milliarder kroner og 373 milliarder kroner for perioden 2013 til 2060. De kostnadene som påløper 

i form av effektivitetstap i økonomien mer enn oppveies av at produktivitetseffektene av vegutbyggingene er 

store. Gevinstene er spredd over 47 år og over hele landet, og tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gevinst på mellom 

2,6 og 7,9 milliarder kroner. Til tross for at gevinstene er betydelige, er de dermed moderate sett opp mot Norges 

BNP både i dag og i fremtiden.1 

De største effektene vil komme på Vestlandet, og aller sterkest i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I en 

overgangsperiode vil resten av landet betale i form av redusert BNP, men etter hvert som vegstrekningene åpnes, 

finner vi en positiv effekt på verdiskapingen også i resten av landet. 

E39 er hovedfartsåren langs kysten av Norge på Sør-Vest-, Vest og Nord-Vestlandet. Den binder sammen alle de 

større byene på denne kystlinjen og går fra Kristiansand til Trondheim, via Stavanger, Bergen og Ålesund. Vegen 

er til dels i dårlig stand og alt for smal for den ventede trafikkutviklingen fremover. I tillegg forlenges reisetiden 

på strekningen betraktelig av at hele sju fjorder må krysses med ferje. Ferjefri E39 er et svært stort og ambisiøst 

investeringsprosjekt som vil føre til sterkt reduserte reisetider mellom en lang rekke kommuner og 

befolkningssentra.  

Menon har i to tidligere rapporter2 dokumentert at man kan oppnå betydelige produktivitetseffekter av større 

veginvesteringer og at dette bidrar til økt velstand. Man kan likevel kun forvente slike effekter dersom 

reisetidsreduksjonene er store nok, avstanden etter utbygning er kort nok og befolkningssentrene som blir 

tettere sammenknyttet har stor nok befolkning.  

Vår beregningsmetode for produktivitetseffekter av reisetidsreduksjoner i dette prosjektet bygger på Heggedal, 

Moen og Riis (2014), men er utvidet slik at den er anvendbar på store utbygginger med et stort antall berørte 

kommuner. I motsetning til flertallet av metoder som har blitt anvendt tidligere er effekten av 

reisetidsreduksjonene kontinuerlig avtakene med avstand eller reisetid. Dette gjør beregningene mindre 

sensitive for om utbyggingene reduserer reisetidene fra over en time til under en time, som kan gjøre store utslag 

i andre analyser3. I tillegg bygger våre underliggende antakelser om effekten av fortetting på produktiviteten på 

vår studie av E18 mellom Grimstad og Kristiansand, der vi i større grad enn tidligere bøter på en rekke problemer 

denne typen analyser tradisjonelt lider under. 

Når vi beregner totaleffekten av en ferjefri E39 benytter vi oss av vår regionale likevektsmodell NOREG i stedet 

for en tradisjonell nytte-kostnadsanalyse. Den største forskjellen mellom våre beregninger og en tradisjonell 

beregning er at vi analyserer den totale effekten på den norske økonomien av vegutbyggingene i et rammeverk 

som forutsetter likevekt i økonomien, men hvor vi for eksempel ikke tar for oss fordelingseffekter. Kort fortalt vil 

kostnadene av utbyggingen komme av at offentlig konsum økes på bekostning av privat konsum og at den totale 

anvendelsen av innsatsfaktorer vris i retning av å produsere veg. Om denne anvendelsen kaster mindre av seg 

enn den ellers ville gjort, medfører det et effektivitetstap som igjen gir utslag i lavere BNP. Kostnadene ved 

prosjektet er altså kun eventuelle negative effekter på BNP av en mindre optimal anvendelse av ressursene enn 

man ville hatt uten vegutbyggingen. I det samme modellrammeverket legger vi inn våre beregnede 

                                                                 
1 BNP i Norge var per 2014 på om lag 3 150 milliarder kroner og vil være svært mye høyere mot slutten av perioden 2013-2060. Kilde: SSB 
2 Menon-publikasjon 36/2013 «Investering i vei – lønner det seg?», Menon-publikasjon 3/2015 «Samspill mellom by og omland som kilde til 
økonomisk vekst 
3 Se kapittel 3.4 for en nærmere diskusjon av problemstillingen. 
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engangsøkninger i totalfaktorproduktivitet4 i de fylkene som berøres av vegutbyggingene. Den totale effekten 

spres så utover landet i henhold til våre beregnede leveransestrukturer gjennom NOREGS regionalmodul.  

Makroeffekten av ferjefri E39 måles dermed som avvik i BNP mellom tiltaksbanene for forskjellige kostnads- og 

produktivitetsscenarier og referansebanen. Vi har sett på det samlede effekten over årene 2013 til 2060, som 

dekker byggeperioden fram til 2045 og 15 år etter. Avvikene fra referansebanen er angitt i 2014-kroner og 

verdiene er neddiskontert til 2015. Vi har beregnet effekter for fire scenarioer med henholdsvis høye og lave 

anslag for investeringskostnadene og høye og lave anslag for produktivitetseffektene. 

Beregningene av de langsiktige makroøkonomiske virkningene av utbyggingen utgjør en alternativ 

beregningsmetode som ikke er direkte sammenliknbar med klassiske kost-nytte analyser. Resultatene fra de to 

analysemetodene vil være delvis overlappende, og en summering av resultatene vil medføre dobbelttelling av 

ukjent størrelse. 

Bruken av flere ulike beregningsmetoder gir betydelig verdi ettersom de belyser ulike samfunnseffekter av 

vegutbyggingen og dermed gir et bredere og mer utfyllende beslutningsgrunnlag. Usikkerheten i alle beregninger 

av framtidige samfunnsøkonomiske effekter er stor, ikke minst når tidshorisonten blir lang. Flere beregninger 

med ulike forutsetninger og metodiske verktøy kan derfor belyse usikkerheten og gi mer robuste konklusjoner. 

  

                                                                 
4 Se boks 1 på side 6 for en definisjon av totalfaktorproduktivitet og andre sentrale begreper. 
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1. Innledning 
I denne rapporten gjennomfører vi en analyse av makroeffekter en kan forvente ved å gjennomføre den planlagte 

oppgraderingen av E39 fra Kristiansand til Trondheim. Bakgrunnen for prosjektet er at Statens vegvesen ønsker 

å utvide kunnskapsgrunnlaget for vurdering av investeringer i infrastruktur, med hovedvekt på de 

makroøkonomiske effektene.  

Gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det vedtatt at den 1100 km lange strekningen fra Kristiansand 

til Trondheim skulle gjøres ferjefri. Det innebærer at sju fjorder må krysses med enten bro eller tunell, utover det 

som allerede er utbygd. Strekningene mellom fjordovergangene og eksisterende veganlegg skal også rustes opp. 

Vi benytter vår regionale makroøkonomiske likevektsmodell, NOREG, til å beregne effekten av investeringen på 

økonomien. Vi estimerer produktivitetseffekten og den samlede effekten på BNP. Prosjektet er en oppfølging av 

produktivitetsstudien som vi gjennomførte i 2013/2014. Der analyserte vi produktivitetseffekter i næringslivet 

av investeringer i vegprosjekter som reduserer reisetider. 

Beregningene av de langsiktige makroøkonomiske virkningene av utbyggingen utgjør en alternativ 

beregningsmetode som ikke er direkte sammenliknbar med klassiske kost-nytte analyser. Resultatene fra de to 

analysemetodene vil være delvis overlappende, men kan til en viss grad utfylle hverandre. Resultatene kan 

imidlertid ikke summeres ettersom det ikke er mulig å skille ut hvor mye som overlapper og det dermed vil 

medføre en dobbelttelling.  

Bruken av flere ulike beregningsmetoder gir betydelig verdi ettersom de belyser ulike samfunnseffekter av 

vegutbyggingen og dermed gir et bredere og mer utfyllende beslutningsgrunnlag. Usikkerheten i alle beregninger 

av framtidige samfunnsøkonomiske effekter er stor, ikke minst når tidshorisonten blir lang. Flere beregninger 

med ulike forutsetninger og metodiske verktøy kan derfor belyse usikkerheten og gi mer robuste konklusjoner. 

I denne rapporten har vi først lagt inn en kort beskrivelse av den planlagte ferjefri E39. Hvor går vegen? Hvilke 

fjorder krysser den?  

I kapittel 3 estimerer vi produktivitetseffekter av utbyggingen. Vi beskriver kort teorien som forklarer hvorfor 

investeringer i veg kan gi produktivitetseffekter. Så forklarer vi hvordan vi beregner produktivitetseffekter, og vi 

beregner forventede reisetidsreduksjoner av utbyggingen. Våre estimater er basert på beregninger av 

forventede reisetidsreduksjoner utført av Statens vegvesen.5  Videre beregner vi en prosentvis endring i 

arbeidsmarkedenes størrelse, som følge av at vegutbyggingen reduserer reisetiden mellom kommuner. Vi antar 

at totalfaktorproduktivitet6 endrer seg som følge av endringen i arbeidsmarkedets størrelse. Dette er det godt 

teoretisk og empirisk grunnlag for i litteraturen. Den nøyaktige sammenhengen er ikke fullstendig kartlagt, så vi 

opererer med et øvre og nedre anslag. Til slutt i kapittelet aggregerer vi totalproduktivitet for hver kommune 

opp til fylkesnivå ved å vekte effekten etter kommunens andel av fylkets totale verdiskaping. 

Det er betydelig usikkerhet om størrelsen på investeringskostnadene ved denne utbyggingen. I kapittel 4 

presenterer vi to estimater som begge er hentet fra Statens vegvesen. I det laveste estimatet er det lagt til grunn 

en nøktern vegstandard på de minst trafikkerte strekningene. I det høyeste estimatet er det lagt til grunn en 

høyere vegstandard med større andel firefeltsveg. 

                                                                 
5 Kilde: Statens Vegvesen, 2014, «Upublisert notat vedrørende endrede reisetider, aktuelle utbygginger, kostnadsoverslag og periodisering i 

forbindelse med fergefri E39» 

6 Se boks 1 på side 6 for en definisjon av totalfaktorproduktivitet og andre sentrale begreper. 
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I kapittel 5 har vi brukt makromodellen NOREG til å beregne nettoeffekten på norsk verdiskaping av den planlagte 

utbyggingen. Effekten beregnes som utbyggingsbanens avvik fra referansebanen fra 2013 til 2060. Dette dekker 

byggeperioden og 15 år etter. Investeringene legges inn i modellen ved at andelen offentlig konsum økes og at 

andelen offentlig konsum som går til bygg og anlegg endres. Vridningseffektene fører dermed til at samlet BNP i 

Norge blir lavere i deler av byggeperioden enn i referansebanen. Etter at byggeperioden er over antar vi at 

offentlig konsum går tilbake til nivået i referansebanen og at fordelingen mellom sektorene i leveranser til 

offentlig sektor går tilbake til fordelingen i referansebanen. I tillegg vil totalfaktorproduktiviteten nasjonalt ligge 

over referansebanen etter hvert som nye vegstrekninger åpnes.  Siden vi har to estimater på 

investeringskostnaden og et øvre og nedre anslag på produktivitetseffektene så har vi gjennomført fire ulike 

modellkjøringer: høy kostnad/høy produktivitet, høy kostnad/lav produktivitet, lav kostnad/lav produktivitet og 

lav kostnad/høy produktivitet. 

I kapittel 6 viser vi hvordan ulike metoder for beregninger av produktivitet slår ut i resultatene. Vi peker også på 

en potensiell svakhet i vår analyse. Referanser og en oversikt over hvilke kommuner som blir berørt av 

utbyggingen er vedlagt. 

Boks 1: Definisjoner av sentrale begreper som benyttes i rapporten 

Totalfaktorproduktivitet (TFP) er den delen av verdiskapingen som ikke kan forklares av mengden av 

innsatsfaktorer (kapital og arbeidskraft) som tas i bruk i produksjonen. Dermed er nivået på TFP bestemt av hvor 

effektivt og intenst innsatsfaktorene blir benyttet.  

Verdiskaping har to ekvivalente definisjoner. For det første kan den settes sammen som lønnskostnader pluss 

driftsresultat før ned- og avskrivninger, skatt og renteinntekter og –kostnader. Ekvivalent kan det settes sammen 

som omsetning minus eksterne vare- og tjenestekjøp. Produksjonen i en bedrift eller i det offentlige kan være 

innsatsfaktorer for en annen bedrift. Ved å bruke verdiskaping unngår man dobbelttelling. 

BNP, eller Bruttonasjonalprodukt, defineres som summen av all verdiskaping i offentlig og privat virksomhet i et 

land. 

Elastisitet er et mål på den prosentvise endringen i en variabel som forårsakes av 1 prosents endring i en annen 

variabel. I denne rapporten omtaler vi elastisiteten mellom antall arbeidsføre i arbeidsmarkedsregionen en 

kommune tilhører og totalfaktorproduktiviteten i kommunen. Dermed måler denne hvor stor prosentvis økning 

i TFP 1 prosent økning i arbeidsmarkedsregionens størrelse medfører.   
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2. Kort om ferjefri E39 
Utbyggingen av ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim inkluderer hele sju ferjeavløsningsprosjekter: 

Rogfast, Bjørnefjorden, Sognefjorden, Nordfjorden, Sulafjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden. 

E39 er hovedfartsåren langs kysten av Norge på Sør-Vest-, Vest og Nord-Vestlandet. Den binder sammen alle de 

større byene på denne kystlinjen og går fra Kristiansand til Trondheim, via Stavanger, Bergen og Ålesund. Vegen 

er til dels i dårlig stand og alt for smal i forhold til forventet trafikkutvikling. I tillegg forlenges reisetiden på 

strekningen betraktelig av at hele sju fjorder må krysses med ferje. Se Figur 2-1, der hele strekningen vises i rødt. 

Figur 2-1: E39 fra Kristiansand til Trondheim. Kilde: Statens vegvesen 
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Det er i tillegg forventet at store deler av vegen vil ha en trafikkmengde over 12 000 ÅDT, noe som tilsier disse 

strekningene burde være firefeltsveger. Se Figur 2-2, for et oversiktskart over forventet trafikkmengde i 2018 og 

2050. Med dette som bakteppe ble det i Nasjonal Transportplan 2014-2023 vedtatt en ambisjon om bygge ut 

Ferjefri E39 innen 2035. I denne planen er det lagt opp til å erstatte ferjeforbindelser med undersjøiske tunneler 

og å oppgradere vegstrekningene mellom fjordkryssingene betraktelig.  

Å få bygget ut hele denne strekningen innen 20 år er blitt beskrevet som svært ambisiøst, av to grunner. For det 

første vil enkelte fjordkryssinger være teknisk kompliserte og kreve videre forsknings- og utviklingsarbeid. For 

det andre er totalkostnaden for utbedring av hele strekningen estimert til å ligge på om lag 200 til 300 milliarder 

kroner (2014), alt ettersom hvilken standard, dimensjonering og fartsgrense det legges opp til. Investeringer av 

slikt omfang fordelt over kun 20 år vil føre til en relativt stor vridning av statlig forbruk over mot dette 

investeringsprosjektet.   

Figur 2-2: Forventet trafikkmengde 2018 og 2050. E39 Kristiansand-Stavanger tilsvarer Rute 3 fra Kristiansand, samt rute 
4a og b. Kilde: Statens vegvesen 

 

Utbygging av hele strekningen vil, ifølge Statens vegvesens beregninger,7 medføre en reisetidsreduksjon på 

nærmere ni og en halv time. Dette tilsvarer nesten en halvering av reisetiden fra Kristiansand til Trondheim langs 

E39.8 De sju ferjeavløsningsprosjektene vil bidra med om lag halvparten av reisetidsreduksjonene, mens 

oppgradering av vegstrekningene mellom disse bidrar med det resterende.  

 

 

 

 

                                                                 
7 Kilde: Statens Vegvesen, 2014, «Upublisert notat vedrørende endrede reisetider, aktuelle utbygginger, kostnadsoverslag og periodisering i 
forbindelse med fergefri E39» 
8 Per i dag finnes det selvfølgelig andre reiseruter mellom Kristiansand og Trondheim som er langt raskere enn de om lag 20 timene det tar å 
kjøre hele E39 via Stavanger, Bergen og Ålesund. Se tabell 3-Feil! Fant ikke referansekilden., for en oversikt over reisetidsbesparelsene brutt 
ed på veistrekningene mellom de større byene langs ruta. 
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Figur 2-3 under viser første del av E39, mellom Kristiansand og fram til der tunnelen over Boknafjorden vil 

starte, nord for Stavanger. Til tross for at det på denne strekningen ikke finnes noen fjordkryssinger, er det 

forventet at reisetiden bli redusert med om lag 40 prosent.  

Figur 2-3: E39 fra Kristiansand (Gartnerløkka) til startpunkt for tunnel mot Haugalandet nord for Stavanger (Harestad). 
Kilde: Statens vegvesen 
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Figur 2-4 viser traséen fra Stavanger til Ålesund. Vegen fra Stavanger til Haugalandet krever per i dag ferjetur 

over Boknafjorden fra Rennesøy til Bokn. Tunnelen Rogfast vil binde disse regionene sammen ferjefritt. Rogfast 

vil ikke gå via Rennesøy, men gå direkte fra Harestad i Randaberg kommune til Bokn, via Kvitsøy. I tillegg kommer 

ferjeavløsningsprosjekter over Bjørnefjorden, ved Os i Hordaland, over Sognefjorden, Nordfjorden ved Stryn og 

Sulafjorden fra Hareid mot Ålesund. Denne delen av strekningen vil få de største reisetidsreduksjonene både i 

absolutte tall og prosentvis endring. Dette kommer i stor grad av at hele fem av sju ferjeavløsningsprosjekter er 

på denne strekningen.  

Figur 2-4: Trasé fra Stavanger til Ålesund på E39. Kilde: Statens vegvesen 
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Siste del av strekningen går mellom Ålesund og Klett utenfor Trondheim, og inneholder to 

ferjeavløsningsprosjekter. Det første og største, Møreaksen, går over Romsdalsfjorden til Molde, mens den andre 

krysser Halsafjorden noe øst for Kristiansund. Mellom Ålesund og Molde vil det også komme betydelige 

reisetidsreduksjoner utover fjordkrysningene. Samtidig vil reisetidsreduksjonene fra øst for Halsafjorden til 

Trondheim være mer langt mer moderate. Se Figur 2-5 for en oversikt over strekningen. 

Figur 2-5: E39 mellom Ålesund og Trondheim. Kilde: Statens vegvesen 
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3. Ferjefri E39 øker produktiviteten med 0,42-0,94 prosent 
Vi beregner prosentvis endring i arbeidsmarkedenes størrelser som følge av at utbyggingen reduserer 

reisetiden. Vi benytter en fallende funksjon av reisetiden og en økende funksjon av befolkningen i kommunene. 

Dette er det godt teoretisk og empirisk grunnlag for i litteraturen, men den nøyaktige sammenhengen er ikke 

kartlagt. Vi benytter derfor et høyt og et lavt anslag på elastisiteten når vi beregner utbyggingens effekt på 

totalfaktorproduktivitet. 

3.1. Hvorfor kan vegutbygginger gi produktivitetseffekter? 

Hvorfor forventer vi at en utbygging av ferjefri E39 skal gi produktivitetseffekter? Det har over flere år oppstått 

en faglitteratur som studerer effekten av geografisk tetthet på økonomien. Felles for de aller fleste studiene er 

at de finner at produktiviteten er høyere i områder der folk bor tett enn der de bor spredt.9 Tanken er at man i 

et område der det bor mange mennesker og det er mange foretak vil kunne dra fordeler av at tilgangen på 

arbeidskraft er bedre. Sjansen for å få tak i en arbeidstaker med de rette kvalifikasjonene er større når 

arbeidsmarkedet er større. Det er selvsagt at en økning i antall innbyggere på et begrenset geografisk område 

gir større tetthet, men det er også andre måter å øke et områdes tetthet på. Veginvesteringer som reduserer 

reisetiden mellom to steder gjør i praksis tettheten større, siden flere mennesker og foretak befinner seg 

innenfor den samme reiseavstanden.  

Hvordan påvirker den geografiske tettheten produktiviteten? Duranton og Puga (2004) deler effekten av tetthet 

inn i tre mekanismer: deling, samsvar og læring. 

Deling: I områder med høy tetthet vil deling innen flere områder gi produktivitetsfordeler. For det første vil man 

kunne dele på anlegg eller fabrikker med store skalafordeler som er vanskelige å dele opp. I områder med stor 

tetthet vil man kunne ha tilgang på produkter og tjenester som ikke er lønnsomme å produsere i områder med 

få brukere og kunder. For det andre vil man gjennom deling med flere aktører kunne ha tilgang på en større 

variasjon av innsatsvarer. For det tredje vil foretak og ansatte kunne spesialisere seg i større grad om antall 

kunder og brukere øker noe som igjen øker produktiviteten. For det fjerde vil foretakene få ned risiko for mangel 

på kvalifisert arbeidskraft ved å dele på en større arbeidsstokk.  

Samsvar: Når det totale arbeidsmarkedet blir større vil sannsynligheten for at en arbeidsgiver finner en kvalifisert 

arbeidstaker til en ledig arbeidsplass større. Samsvaret mellom kompetansen arbeidstakeren har og det som 

trengs i jobben blir større når man har flere potensielle arbeidstakere å velge fra. Videre kan man forutsette at 

produktiviteten øker når samsvaret mellom arbeidstakerens kvalifikasjoner og arbeidsoppgavene bedres. Når 

tettheten øker vil dermed produktiviteten øke gjennom bedre samsvar i arbeidsmarkedet. 

Læring: Til tross for at moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi har gjort kunnskapsutveksling over 

store avstander lettere antar man at foretakene og de ansatte utveksler mer kunnskap jo nærmere de er 

hverandre. Sagt på en enkel måte, så vil sannsynligheten for at man kan finne noen i området som vet mer om 

noe være større jo flere personer du har tilgang til. Dessuten vil foretak og individer lettere lære av andres 

prøving og feiling jo flere som prøver og feiler i samme område.  

  

                                                                 
9 Se for eksempel Melo m.fl. 2009 
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Boks 2: Nærmere om produktivitetseffekter av E18 Grimstad-Kristiansand 

På oppdrag for Statens vegvesen undersøkte Menon Business Economics produktivitetseffekter i næringslivet av 

investeringer i vegprosjekter som reduserer reisetider (Investering i vei – lønner det seg? Menon-publikasjon nr. 

36/2013). 

 Vi koblet data for endring i reisetid mellom kommunesenter opp mot Menons regnskapsdatabase over norsk 

næringsliv, og utførte avanserte økonometriske analyser på materialet. I tillegg analyserte vi tre case. 

Det er første gang det er gjennomført en så grundig empirisk studie av produktivitetseffekter av 

infrastrukturinvesteringer, i hvert fall på norske forhold. Tidligere studier lider av fundamentale metodologiske 

problemer, hvorav det viktigste er at de ikke er i stand til å identifisere årsakssammenhenger. Alternativt til at 

vegutbygginger har en positiv effekt på produktivitet, kunne det tenkes at en positiv økonomisk utvikling med 

produktivitetsvekst kan gi vegutbygginger. Underliggende forskjeller i status og utvikling mellom regioner 

innebærer at man må skille de effektene fra hverandre. 

Vi fant en tydelig sammenheng mellom endring i norske kommuners funksjonelle arbeidsmarked over tid og 

produktivitetsvekst. Når vi deflaterte produktivitetsmålet, det vil si justerer bort priseffekten, forsvinner 

imidlertid totaleffektens signifikans. Bare når vi analyserte konkrete vegutbygginger, fant vi fortsatt 

produktivitetsgevinst etter justering for priseffekter.  

For utbyggingen E18 Grimstad-Kristiansand fant vi produktivitetseffekter på 10 prosent og en 

arbeidsmarkedsforstørring på 120 prosent. Dette tilsvarer en produktivitetselastisitet av 

arbeidsmarkedsforstørring på 0,09.  

3.2. Hvordan regner vi ut produktivitetseffekter? 

Vår metode for å regne ut produktivitetseffekter av infrastrukturinvesteringer er nærmere beskrevet i boks 3. 

Det er en videreutvikling av metoden i Heggedal, Moen og Riis (2014). 

Først beregner vi en prosentvis endring i arbeidsmarkedenes størrelse som følge av at vegutbyggingen reduserer 

reisetiden mellom kommunene. Hvordan vi beregner reisetidsreduksjoner som følge av utbyggingen er nærmere 

beskrevet i boks 4. 

Videre antar vi at totalfaktorproduktiviteten endrer seg som følge av endringen i arbeidsmarkedets størrelse. 

Den nøyaktige sammenhengen mellom arbeidsmarkedsforstørring og produktivitetsforbedring er ikke 

fullstendig kartlagt, men det er like fullt mulig å lage anslag på dette. Flere studier har forsøkt å måle 

sammenhengen mellom tetthet og produktivitet, målt i et parameter man kaller elastisiteten til produktiviteten 

med hensyn til tettheten. I Menon (2013) så vi på blant annet på effekten av vegutbyggingen mellom Grimstad 

og Kristiansand. Der fant vi en effekt tilsvarende en elastisitet på 0,09. Det betyr at vi beregner at effekten av en 

dobling av arbeidsmarkedsstørrelse, for eksempel gjennom en reisetidsreduksjon, gir en 9 prosent økning i 

produktiviteten. Se boks 2 for en nærmere beskrivelse av studien. I Heggedal, Moen og Riis (2014) benytter de 

seg av en elastisitet på 0,04, som er et konservativt anslag basert på Melo m.fl. (2009). Vi velger derfor å beregne 

effektene av reisetidsreduksjonene for en ferjefri E39 med et øvre estimat på elastisiteten på 0,09 og et nedre 

estimat på 0,04. Når vi har regnet ut endringen i totalfaktorproduktivitet for hver kommune aggregeres 

produktivitetseffekten opp på fylkesnivå ved å vekte effekten etter kommunens andel av fylkets totale 

verdiskaping. 
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Boks 3: Nærmere om vår beregningsmetode og vår studie av produktivitetseffekter 

Vår utregningsmetode for produktivitetseffekter fra reisetidsreduksjoner er basert på Heggedal, Moen og Riis 

(2014), men med enkelte endringer som gjør den anvendbar på et tilfelle med mange kommuner. I motsetning 

til modellen i Heggedal, Moen og Riis (2014), der man ser på to regioner med en spredning av befolkningen 

internt i regionene, ser vi på et stort antall kommuner, der vi antar at befolkningen ikke er spredd utover 

kommunen. Dermed benytter vi oss av spesifikasjonen av modellen der vi antar at det ikke er 

befolkningsspredning innad i kommunene. Antakelsen er forsvart gjennom at vi ser på så små enheter at 

vegutbyggingen i liten grad påvirker pendlingen innad i kommunene. De kommunene med stor spredning i 

bosettingen som faktisk får effekt på intern pendling vil være såpass små i folketall at de har liten innvirkning på 

totaleffekten. 

Vår spesifikasjon på antall interaksjoner er som følger: 

𝑁𝑖 = 𝑀𝑖
2 +∑𝑀𝑖

𝑗

𝑀𝑗𝑒
−𝛾𝛿𝑖𝑗 

Uttrykket definerer antall interaksjoner i arbeidsmarkedet for kommune i som kvadratet av antall sysselsatte i 

kommune i addert med et interaksjonsledd, som beskriver interaksjoner mellom kommune i og alle andre 

kommuner j. Interaksjonsleddet summerer sammen produktene av antall sysselsatte i kommune i ganget med 

antall sysselsatte i hver enkelt av alle andre kommuner j, justert for reiseavstanden mellom i og j. Denne 

interaksjonen mellom antall sysselsatte i kommune i (𝑀𝑖) og antall sysselsatte i kommune j (𝑀𝑗) er avtakende 

med avstand i timer (𝛿𝑖𝑗) mellom kommune i og j. Hvor avtakende det er avhenger av parameteren 𝛾. Vi antar 

som Heggedal, Moen og Riis (2014) at denne diskonteringsfaktoren er 1,2. Anslaget er basert på 

forskningslitteraturen. Når vi beregner produktivitetseffekten av vegutbyggingen beregner vi først hvor stor 

endringen i antall interaksjoner blir. Dette blir altså vårt mål på arbeidsmarkedets størrelse: 

∆𝑃𝑖 =
𝑁𝑖(𝛿)

𝑁𝑖(𝛿)
 

Uttrykket gir oss altså prosentvis endring i arbeidsmarkedets størrelse som følge av en vegutbygging som 

reduserer reisetiden mellom kommune i og en eller flere andre kommuner.  

Videre antar vi at totalfaktorproduktiviteten endrer seg som følge av endringen i arbeidsmarkedets størrelse. 

Den teoretiske sammenhengen kan uttrykkes på følgende måte: 

∆𝑇𝐹𝑃𝑖 = 𝜔∆𝑃𝑖  

Her er elastisiteten 𝜔, altså variabelen som angir effekten av arbeidsmarkedsforstørring på produktivitet, 

utslagsgivende for den estimerte produktivitetseffekten. Den nøyaktige sammenhengen mellom 

arbeidsmarkedsforstørring og produktivitetsforbedring er ikke fullstendig kartlagt, men det er like fullt mulig å 

lage anslag på dette. Vi velger derfor å benytte oss av verdien Heggedal, Moen og Riis (2014) bruker som et nedre 

anslag og vår estimerte elastisitet fra Menon (2013) som et øvre anslag. Vi har altså 𝜔=0,04 som nedre anslag og 

𝜔=0,09 som øvre anslag. Begge verdiene er konservative og godt innenfor de verdiene Melo m.fl. (2009) finner i 

deres metastudie. 

Når vi har regnet ut endringen i totalfaktorproduktivitet for hver kommune aggregeres produktivitetseffekten 

opp på fylkesnivå ved å vekte effekten etter kommunens andel av fylkets totale verdiskaping. 
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3.3. Beregning av reisetidsreduksjoner mellom berørte kommuner 

De planlagte utbedringene av E39 er forventet å føre til store reisetidsreduksjoner. Tabell 3-1 viser reisetid før 

og etter de planlagte utbygningene, samt total reisetidsbesparelse, for strekningene mellom de største byene 

langs E39. Totalt sett vil reisetiden nær halveres.  

Tabell 3-1: Forventede reisetidsbesparelser av ferjefri E39. Kilde: Statens vegvesen 

Fra Til Reisetid 2015 

(min) 

Reisetid 2045 

(min) 

Total 

reisetidsbesparelse 

KRISTIANSAND STAVANGER 215 122 93 

STAVANGER HAUGESUND 118 61 58 

HAUGESUND BERGEN 176 99 76 

BERGEN ÅLESUND 376 165 211 

ÅLESUND TRONDHEIM 309 179 130 

KRISTIANSAND TRONDHEIM 1194 626 568 

 

Den største prosentvise reduksjonen i reisetid kommer på strekningen mellom Bergen og Ålesund. Dette henger 

sammen med at det her er planlagt en rekke ferjeavløsningsprosjekter. Samtidig er det verdt å merke seg at det 

er planlagt store reisetidsbesparelser også på strekninger uten fjordkrysninger. Eksempelvis vil reisetiden på den 

ferjefrie strekningen mellom Kristiansand og Stavanger bli redusert med over 40 prosent. Tabell 3-2 viser 

forventede reisetidsbesparelser fordelt på ferjeavløsning og oppgradering av veg. Den viser at omtrent 

halvparten av de forventede reisetidsbesparelsene mellom Kristiansand og Trondheim skal realiseres gjennom 

fjordkrysninger. 

Tabell 3-2: Forventede reisetidsbesparelser (minutter), fordelt på ferjeavløsning og oppgradering av veg. Kilde: Statens 
vegvesen 

Fra Til FJORDKRYSSINGER BESPARELSE 

FJORDKRYSSING 

BESPARESLE 

ANNET 

ANDEL BESPARELSE 

FJORDKRYSSINGER 

KRISTIANSAND STAVANGER - 0 93 0 % 

STAVANGER HAUGESUND Boknafjorden 42 16 72 % 

HAUGESUND BERGEN Bjørnefjorden 47 29 61 % 

BERGEN ÅLESUND Sognefjorden,  

Nordfjorden,  

Sulafjorden 

43, 

42, 

40 

86 59 % 

ÅLESUND TRONDHEIM Romsdalsfjorden, 

Halsafjorden 

52, 

34 

44 66 % 

KRISTIANSAND TRONDHEIM  300 268 53 % 

 

Tabellene over viser kun et lite utsnitt av vårt datamateriale på forventet redusert reisetid. Vi har registrert alle 

relevante forventede endringer i reisetid mellom kommuner som følge av utbyggingen. De fleste kommuner i 

nærheten av E39 vil få kortere reisetid til en rekke andre kommuner innen rimelig avstand. Tabell 3-3 viser 

oppsummerende statistikk for reisetidsreduksjonene mellom alle de relevante kombinasjonene av kommuner. 

Medianen for antall innsparte minutter på disse vegstrekningene er langt lavere enn gjennomsnittet. Det betyr 

at flesteparten av de relevante reisetidsreduksjonene er langt lavere enn gjennomsnittet. Dette gjelder blant 

annet for reiseruten mellom kommuner som ikke ligger langs E39. Reiseruten mellom disse går gjerne gjennom 
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korte strekninger av E39 og de får reisetiden redusert med få minutter. Vi har like fullt registrert også disse 

reisetidsreduksjonene. Se boks 4 under for en innføring i hvordan disse er registrert og hvilke kilder vi har basert 

oss på. 

Tabell 3-3: Statistikk over reisetidsreduksjoner på alle berørte kommune-til-kommune reiseruter. Kilde: Statens vegvesen 
og Menon 

 

Boks 4: Hvordan beregner vi reisetidsreduksjoner som følge av veginvesteringer? 

Forventede reisetidsreduksjoner er basert på beregninger fra Statens vegvesen, sammenstilt i et upublisert 

notat. Dette datamaterialet inneholder forventet reisetid før og etter alle planlagte utbedringer av E39 fra 

Kristiansand til Trondheim fordelt på om lag 120 delstrekninger. Reisetidsreduksjonene er basert på løsningen 

med ferjefri noe lavere andel firefeltsveg, og større bruk av to-trefeltsveg i mindre trafikkerte områder.  

Utbedringen av E39 mellom Kristiansand og Trondheim påvirker reisetiden mellom en lang rekke kommuner. 

Data på reisetid mellom alle norske rådhus i 2012 er hentet fra Statens Kartverk. Disse tar i mindre grad høyde 

for kurvatur og lignende enn det datamaterialet fra Statens vegvesen gjør. Derfor er Statens Kartverks reisetider 

langs E39 ofte kortere enn de beregnet av Statens vegvesen. Vi har justert alle reisetider mellom kommunene i 

hvert fylke slik at reisetiden langs E39 før utbygging tilsvarer tallene til Statens vegvesen. Deretter foretatt en 

manuell registrering av hvilke kommuner som blir påvirket av hver enkelt av de om lag 120 utbedringene. Vi så 

har sjekket Gule siders kartfunksjon om raskeste reiseveg mellom to kommuner passerer den aktuelle 

vegstrekningen. De strekningene som passerer utbyggingen får redusert reisetid i våre beregninger.  

Å sjekke om reisetiden mellom absolutt alle kommuner blir påvirket av hver enkelt utbygging ville tilsvart å 

manuelt gå gjennom flere millioner kombinasjoner av vegstrekninger og reisetider mellom kommuner. Vi har 

derfor avgrenset hvilke reisetidsreduksjoner vi har registrert. Avgrensningen er i tråd med empiri og teori og 

basert på to faktorer. For det første vil kortere reisetid før utbygging øke sjansen for at en reisetidsreduksjon har 

en effekt på pendling og agglomerasjon. For det andre bør reisetidsreduksjoner mellom kommuner med større 

befolkning og høyere befolkningstetthet kan påvirke agglomerasjon over større avstander enn mindre og mer 

spredtbygde kommuner. Kriteriene for hvilke reisetidsreduksjoner som er registrert er derfor følgende: 

1. Kommuner der raskeste veg mellom kommunene påvirkes av utbyggingen og reisetiden var kortere enn 60 

minutter før utbyggingen. 

2. Kommuner der raskeste veg mellom kommunene påvirkes av utbyggingen, reisetiden ble redusert med mer 

enn 10 minutter og reisetiden etter utbyggingen var kortere enn 60 minutter. 

3. Kommuner der største tettsted i begge kommunene har flere enn 5.000 innbyggere og raskeste veg mellom 

kommunene påvirkes av utbyggingen, samt at reisetiden var kortere enn to timer før utbyggingen. 

4. Kommuner der største tettsted i begge kommunene har flere enn 5.000 innbyggere og raskeste veg mellom 

kommunene ble redusert med mer enn 20 minutter, samt at reisetiden var kortere enn 100 minutter etter 

utbyggingen. 

5. Kommuner der største tettsted i begge kommunene har flere enn 30.000 innbyggere og raskeste veg mellom 

kommunene påvirkes av utbyggingen, samt at reisetiden var kortere enn tre timer etter utbyggingen. 

Vedlegg 2 viser en oversikt over hvilke kommuner vi har tatt hensyn til i estimeringen av reisetidsreduksjoner. 

Prosent reisetid spart

 Gjennomsnitt Median  Minimum  Maksimum  Gjennomsnitt

385 27 min 13 min 0,7 min 211 min 34 %

Antall påvirkede reiser 

kommune til kommune 

Minutter spart
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3.4. Estimat på produktivitetseffekter i de berørte fylkene 

Utbyggingen av ferjefri E39 vil trolig ha en direkte effekt på produktiviteten i seks fylker. 10 Det er store forskjeller 

mellom disse fylkene både når det gjelder befolkning, befolkningstetthet og arbeidsmarkedsforstørrelsene skapt 

av utbyggingene. Derfor er det også stor variasjon i estimatene for utbyggingenes effekt på 

totalfaktorproduktiviteten (TFP). Figur 3-1 viser den totale effekten på TFP i de berørte fylkene.  Befolkningen i 

kommunene på den relativt lange strekningen mellom Kristiansund og Trondheim er lav og 

reisetidsreduksjonene moderate. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at den estimerte 

produktivitetseffekten for Sør-Trøndelag er langt lavere enn for de resterende fylkene. I andre enden av skalaen 

finner vi Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal hvor en stor andel av kommunene i fylkene får sterkt reduserte 

reisetider og blir tettere knyttet til større befolkningssentra.  De resterende fylkene Vest-Agder, Hordaland og 

Rogaland, havner et sted mellom disse ytterpunktene. 

Figur 3-1 viser både det høye og lave anslaget på utbyggingens effekt på TFP. Estimatene svært sensitive for 

hvilken elastisitet mellom arbeidsmarkedsforstørrelse og produktivitet vi benytter. Den faktiske elastisiteten 

ligger trolig mellom det høye og lave anslaget, men nøyaktig hvor er svært usikkert. 

Figur 3-1: Estimat på prosentvis effekt på totalfaktorproduktivitet i berørte fylker 

  

Ettersom utbyggingene er spredd utover hele 30 år, vil produktivitetseffektene komme gradvis, etter hvert som 

oppgradering av delstrekninger fullføres. Dette innebærer også at våre forutsetninger om periodiseringen av 

utbyggingene har betydelig påvirkning på resultatene. Se Boks 5 for en nærmere beskrivelse av hvordan vi har 

gjennomført periodiseringen. 

 

                                                                 
10 Til tross for at utbyggingen ikke foregår i Telemark eller Aust-Agder, kan det komme enkelte reisetidsbesparelser for kystkommuner i disse 
fylkene og dermed direkte produktivitetsforbedringer. Gitt våre forutsetninger for relevante reisetidsreduksjoner, vil den eneste effekten i 
Telemark være at Kragerø får redusert reisetiden til Søgne kommune, sør-vest for Kristiansand. Kystkommunene i Aust-Agder blir noe tettere 
knyttet til kommunene sør-vest for Kristiansand, men reisetidsbesparelsene er små. Dette fører til at Telemark får en produktivitetseffekt på 
mellom 0,0002 og 0,0005 prosent, mens Vest-Agder får en effekt på 0,2 til 0,4 prosent. Ettersom disse effektene har så knapt påvirker 
nasjonal TFP, og det kompliserer fremstillingen å forklare hvorfor de får produktivitetseffekter til tross for at utbyggingen ikke foregår der, 
har vi utelatt disse fra Figur 3-1, 3-2 og 3-3. De er likevel med i beregningene for effekten på verdiskaping. 
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Boks 5: Hvordan har vi periodisert utbyggingene? 

Statens vegvesen har bidratt med forventet oppstart og byggeperiode for en andel av underutbyggingene.11 I 

tillegg spesifiserer Nasjonal Transportplan 2014-2023 vegstrekninger som er påbegynt, planlagt bygget i 

perioden 2014-2017, og planlagt bygget mellom 2018 og 2023. Ettersom ingen av de resterende utbyggingene 

er nevnt i Nasjonal Transportplan 2014-2023, antar vi at de bygges ut i perioden 2024-2045. Vi har fordelt 

utbyggingene i henhold til to kriterier. For det første er det naturlig å tro at staten vil ha interesse av å spre 

investeringene relativt jevnt utover denne perioden for å unngå enorme variasjoner i investeringstakten fra år til 

år. For det andre har Statens vegvesen bidratt med å klassifisere hvor høyt hver enkelt underutbygging ser ut til 

å bli prioritert, fra A til C. Vi har derfor plassert ut disse resterende utbygningene slik at store årlige svingninger i 

investeringer unngås, og utbygginger med høyere prioritet før de med lavere prioritet.  

Periodiseringen får en effekt på resultatene. Når de forskjellige utbyggingene vil finne sted er en viktig faktor for 

hvor store utslag de vil gi på verdiskaping. Utskifting av ferjedrift med en bro eller tunnel vil ha langt større 

verdiskapingseffekter over analyseperioden dersom den står ferdig om fem år istedenfor om 30 år.  

Like produktivitetseffekter i to fylker vil ikke bidra til å øke det nasjonale TFP-nivået i like stor grad. Årsaken til 

dette er at fylkene står for ulik andel av BNP. Figur 3-2 og Figur 3-3 under viser de ulike fylkenes bidrag til nasjonal 

totalfaktorproduktivitet over hele byggeperioden, for henholdsvis lavt og høyt anslag på elastisiteten. Vi har her 

vektet fylkenes produktivitetsbidrag etter fylkets andel av økonomien.12 Totalt sett er utbyggingen estimert til å 

øke nasjonal TFP med mellom 0,42 og 0,94 prosent. Endringene i nasjonal TFP er med andre ord relativt små. At 

disse likevel fører til betydelige gevinster illustrerer hvor stor innvirkning produktivitetsutviklingen har på norsk 

verdiskaping over tid. Om lag halvparten av økningen er planlagt realisert innen 2030 mens den resterende 

halvparten er planlagt realisert i 2045. De klart største bidragene kommer i Hordaland og Rogaland, på grunn av 

disse fylkenes høye andel av nasjonal verdiskapning, samt i Møre og Romsdal. 

  

                                                                 
11 Kilde: Statens Vegvesen, 2014, «Upublisert notat vedrørende endrede reisetider, aktuelle utbygginger, kostnadsoverslag og periodisering 
i forbindelse med fergefri E39» 
12 Andelene er dynamiske og endrer seg i løpet av byggeperioden i henhold til estimert andel av økonomien i NOREG. 
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Figur 3-2: Estimat på endring i nasjonal totalfaktorproduktivitet fordelt på fylker, lavt anslag. Kilde: Menon 

 

 

Figur 3-3: Estimat på endring i nasjonal totalfaktorproduktivitet fordelt på fylker, høyt anslag. Kilde: Menon 
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4. Samlet investering på mellom 200 og 300 mrd. kroner 
Utbygging av hele ferjefri E39 er av Statens vegvesen estimert til å ligge på mellom 200 og 300 mrd. kroner.13 

I det laveste estimatet er det lagt til grunn en nøktern vegstandard på de minst trafikkerte strekningene. I det 

høyeste estimatet er det lagt til grunn en høyere vegstandard med større andel firefeltsveg og 110 km i timen.  

4.1. Utbedret to- til firefeltsveg  

Statens vegvesen har bidratt med kostnadsoverslag for hver enkelt av de over 120 planlagte underutbyggingene 

på E39 mellom Kristiansand og Trondheim.14 Disse tallene baserer seg på en løsning med ferjefri firefeltsveg over 

mesteparten av strekningen, med noe bruk av to- og trefeltsveg i mindre trafikkerte områder. Totalt sett anslås 

det at utbyggingen vil koste 209 milliarder kroner.  

Figur 4-1 viser hvordan investeringene fordeler seg over de respektive fylkene på strekningen. Den klart største 

andelen vil komme i Møre og Romsdal. Årsaken er hovedsakelig at hele tre ferjeavløsningsprosjekter ligger i dette 

fylket. En av disse er i tillegg den svært kostbare Sulafjordskryssingen, som står for over halvparten av 

investeringskostnadene i fylket. Figur 4-2 fordeler kostnadene over femårsperioder og fylker. Hvordan vi har 

periodisert kostnadene er forklart i boks 5. 

Figur 4-1: Investeringskostnader fordelt på fylker – to til firefeltsveg. Kilde: Statens vegvesen 

 

                                                                 
13 Kilder: Statens Vegvesen, 2014, «Upublisert notat vedrørende endrede reisetider, aktuelle utbygginger, kostnadsoverslag og periodisering 

i forbindelse med fergefri E39», Statens vegvesen, 2015, «Riksvegutredningen 2015 – hovedrapport» 
14 Kilde: Statens Vegvesen, 2014, «Upublisert notat vedrørende endrede reisetider, aktuelle utbygginger, kostnadsoverslag og periodisering 
i forbindelse med fergefri E39» 
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Figur 4-2: Investeringskostnader fordelt på 5-årsperioder og fylke – to til firefeltsveg. Kilde: Statens vegvesen og Menon 

 

 

4.2. Høyere vegstandard med mer firefeltsveg 

Riksvegutredningen ble publisert av Statens vegvesen i mars 2015. Det er i denne rapporten lagt opp til at en 

langt større andel av den relevante strekningen på E39 skal bygges som firefeltsveg med 110 km/t. De totale 

utbyggingskostnadene anslås her til å ligge på om lag 302 milliarder 2014-kroner.15 Det vil si nesten 100 milliarder 

kroner mer enn de anslagene som også inkluderer en større andel to- og trefeltsveg, en økning på 45 prosent. 

Figur 4-3 viser hvordan investeringene fordeler seg på de relevante fylkene.  

Figur 4-3: Investeringskostnader fordelt på fylker – større andel firefeltsveg. Kilde: Statens vegvesen 

 

Investeringene øker i alle fylkene relativt til de opprinnelige anslagene, men ikke like mye i alle fylkene. Den 

prosentvise endringen i kostnadsanslag fordelt på de seks fylkene er illustrert i Figur 4-4. Ettersom de totale 

investeringene øker med 45 prosent, vil alle fylker der investeringene øker med mer enn dette dermed øke sin 

andel av de totale investeringene. Som Figur 4-4 viser, vil en større andel av investeringene komme i Vest-Agder 

                                                                 
15 Det totale kostnadsoverslaget for ferjefri E39 er noe høyere enn 302 milliarder kroner i Riksveiutredningen. Dette kommer av at det her er 
medregnet kostnader til blant annet gang- og sykkerveier, samt lydskjermingstiltak mm. Kostnader til slike utbedringer var ikke inkludert i 
kostnadsoverslaget for E39 med lavere vegstandard og mindre firefeltsveg. For at de to kostnadsoverslagene skal være sammenlignbare har 
vi derfor utelatt kostnadene til slike tiltak også ved løsningen høyere vegstandard. Dermed er kun kostnader til utbedring av selve bilvegen 
på strekningen inkludert i begge alternativene. 
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og Sør-Trøndelag, en mindre andel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, mens Møre og Romsdal vil få en 

tilnærmet uendret andel av investeringskostnadene, dersom forslaget i Riksvegutredningen følges.  

Figur 4-4: Prosentvis økning i kostnadsoverslag fra lavere til høyere andel firefeltsveg, fordelt på fylker. Kilde: Statens 
vegvesen 

 

Investeringstallene i Riksvegutredningen er fordelt på lengre vegstrekninger, som består av en rekke 

underutbygginger. Ettersom underutbyggingene innad i hver av disse strekningene er planlagt bygget ut i en 

rekke ulike år var det nødvendig å fordele investeringene ut på underutbygningene. Vi har gjort dette ved å 

forutsette at kostnadsfordelingen mellom underutbygningene innad i en strekning vil være lik det den var i de 

originale kostnadsanslagene. Dette tilsvarer å anta at dersom kostnadene på strekningen ABC øker med 20 

prosent, så vil kostnadene til henholdsvis AB og BC også øke med 20 prosent. Dette er også det samme som å 

forutsette at andelen av de totale kostnadene for ABC som går til henholdsvis AB og BC ikke påvirkes av 

kostnadsøkningen. Figur 4-5 viser investeringene fordelt på femårsperioder og fylker. Periodiseringen av 

investeringene er den samme som i Figur 4-2 og beskrevet i boks 5. 

Figur 4-5: Investeringskostnader fordelt på 5-årsperioder og fylker – større andel firefeltsveg. Kilde: Statens vegvesen og 
Menon 
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5. Samlet effekt på BNP på mellom 120 og 370 mrd. kroner 
Våre beregninger viser at utbygging av ferjefri E39 vil medføre en gevinst for samfunnet i form av en samlet 

økning i BNP på mellom 122 milliarder kroner og 373 milliarder kroner for perioden 2013 til 2060. Gevinsten 

kommer av at produktivitetseffektene mer enn oppveier de ulempene ferjefri E39 har for økonomien i form av 

vridningseffekter under bygging. Fylkene der de største utbyggingene finner sted får størst effekt av 

utbyggingene, men den samlede effekten er positiv også for resten av Norge. 

5.1. Effekter for hele landet samlet 

Den samlede effekten av ferjefri E39 på den norske økonomien måler vi i avvik i BNP mellom tiltaksbanene for 

forskjellige kostnads- og produktivitetsscenarier og referansebanen. Vi har sett på den samlede effekten over 

årene 2013 til 2060, som dekker byggeperioden fram til 2045 og 15 år etter. Avvikene fra referansebanen er 

angitt i 2014-kroner og verdiene er neddiskontert til 2015. Som vi ser i tabellen under er effekten på den norske 

økonomien stor. Avhengig av hvilket anslag på kostnadene og produktivitetsgevinstene man legger til grunn, 

ligger den samlede effekten på mellom 121,7 milliarder kroner og 373,1 milliarder.  

Spennet mellom anslagene er stort av to grunner. For det første har vi tatt høyde for at effekten på produktivitet 

av reisetidsreduksjoner er usikker. Derfor har vi gjennomført beregninger med ulike verdier på elastisiteten 

mellom arbeidsmarkedsforstørrelse og produktivitet (henholdsvis 0,04 og 0,09). Det er denne endringen i 

produktivitetsestimatene som slår hardest inn på resultatene. For det andre foreligger det flere anslag på 

investeringskostnaden av utbyggingen. Vi har benyttet to ulike investeringsbaner, en høy og en lav. Til sammen 

blir det fire forskjellige scenarier, der scenariet med høy kostnad og lav elastisitet gir den minste beregnede 

effekten og scenariet med lav kostnad og høy elastisitet gir den største beregnede effekten. Alle scenariene gir 

en økning i BNP, men det er store forskjeller i størrelsen på effekten.  

Tabell 5-1: Samlet neddiskontert effekt av utbygging av ferjefri E39 for hele landet (2014-kroner, neddiskontert til 2015). 

 

 

Boks 6: Kort om NOREG 

NOREG er en langsiktig makro- og regional-økonomisk modell for Norge, utviklet av Menon og Vista Analyse på 

oppdrag for en rekke departementer. Det er første gang det er laget en økonomisk prognosemodell for Norge 

som både tar hensyn til økonomiske likevektsegenskaper, og regional utvikling basert på sentrale prinsipper fra 

faget økonomisk geografi, der geografisk avstand mellom aktører og geografisk opphopning av økonomisk 

aktivitet står sentralt. Modellen har fått navnet NOREG, og egner seg til å studere effekter av ulike typer politikk, 

som infrastrukturinvesteringer, økt satsing på havbruk og fornybar energi, åpning av nye områder for olje- og 

gassproduksjon, økt satsing på utdanning og FoU, endret innvandringspolitikk, klimapolitikk mm. Modellen er i 

utgangspunktet utviklet for analyser av virkemiddelbruk i Nord-Norge, men den egner seg vel så godt til studier 

av politikk rettet mot andre landsdeler. 
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Når vi ser at ferjefri E39 vil gi en netto økning i BNP over tid og dermed en økonomisk gevinst, er det nyttig å gå 

gjennom hva som ligger bak dette regnestykket. Litt forenklet kan vi si at samfunnet får noen kostnader ved å 

bygge vegen, som senere gir avkastning i form av høyere produktivitet når vegen står ferdig og reisetidene på 

vegstrekningen reduseres. Produktivitetseffekten gjør at både kapital og arbeidskraft produserer mer for hver 

enhet som settes inn i produksjonen og at den totale produksjonen dermed øker. Vegutbyggingene har også 

kostnader i våre beregninger, men de beregnes på en litt annerledes måte enn i typiske nytte-

kostnadsvurderinger. I en generell likevektsmodell som NOREG finansieres vegene ved at offentlig konsum øker 

på bekostning av privat konsum og at offentlig konsum dreies mot konsum av tjenester fra bygg og 

anleggssektoren. Kostnadene kommer i form av lavere produksjon i økonomien, som igjen kommer av at den 

totale produksjonen dreies i retning av mindre produktive næringer. Siden vår modell tar arbeidstilbudet for gitt 

er det ikke en tradisjonell skattefinansieringskostnad som beregnes, men en kostnad på BNP av at man skalerer 

opp bygg- og anleggssektoren på bekostning av mer produktive næringer. Det ligger altså ikke inne vurderinger 

av fordelingsvirkninger eller en tradisjonell skattefinansieringskostnad, men utbyggingene medfører en kostnad 

i form av at man bruker innsatsfaktorene på å produsere noe som gir en lavere avkastning enn det man ellers 

ville produsert.   

I figuren under ser vi hvordan nettoeffekten av vegutbyggingene utvikler seg år for år i vår analyse.  

Figur 5-1: Neddiskontert effekt av utbygging av ferjefri E39 for hele landet, fordelt på år (2014-kroner, diskontert til 
2015). 

 

I figuren over ser vi hvordan nettoeffekten på BNP av ferjefri E39 utvikler seg over tid. I de første årene er det 

kun de nevnte kostnadene knyttet til byggingen som har effekt og man ser at kurven befinner seg under null og 

at effekten er negativ. Det vil si at BNP i det aktuelle scenariet er lavere enn i referansebanen. Etter hvert som 
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vegstrekningene åpnes gjør produktivitetseffektene seg gjeldene og nettoeffekten blir positiv. Effekten av 

vegstrekningene som åpnes først vil deretter oppveie kostnadene i resten av byggeperioden. Etter at 

byggeperioden er slutt ser vi at effekten stabiliserer seg siden det ikke er noen kostander knyttet til bygging og 

ingen nye vegstrekninger åpnes.16  

Boks 7: Hvordan vi beregner effekten av investeringen på økonomien 

I NOREG legges investeringene inn ved at andelen offentlig konsum økes og at andelen offentlig konsum som går 

til bygg og anlegg endres. Her er det verd å merke seg at endringen i offentlig konsum legger beslag på verdier 

fra andre sektorer. Man kan se på det som at offentlig sektor tar inn investeringene gjennom skatter. Effekten 

av at investeringen finansieres gjennom økte skatter og avgifter er at ressurser tas fra anvendelse i privat sektor 

til anvendelse i offentlig sektor. Om avkastningen av ressursbruk i offentlig sektor er lavere enn avkastningen av 

ressursbruken i privat sektor vil samlet BNP gå ned som følge av investeringene. I tillegg får vi en effekt av at 

offentlig konsum endres i favør av konsum av tjenester fra bygg- og anleggssektoren. Om ressursbruk i denne 

sektoren kaster mindre av seg enn ressursbruken i offentlig sektor før veginvesteringene, vil det medføre at 

samlet BNP i Norge blir lavere i byggeperioden enn i referansebanen.  

Etter at byggeperioden er over antar vi at offentlig konsum går tilbake til nivået i referansebanen og at 

fordelingen mellom sektorene i leveranser til offentlig sektor går tilbake til fordelingen i referansebanen. I tillegg 

vil totalfaktorproduktiviteten nasjonalt ligge over referansebanen etter hvert som nye vegstrekninger åpnes. Se 

kapittel 3 for en oversikt over hvordan vegutbyggingen påvirker totalfaktorproduktiviteten. 

Aktiviteten som følger av investeringen følger en fordeling der andelen produksjon som kommer gjennom 

vareinnsats legges til fylkene der investeringen skjer. Resten av investeringen spres på landet i henhold til 

fylkenes andel av nasjonal verdiskaping i bygg- og anlegg. Spredningen er ment å skulle estimere hvordan 

aktiviteten fordeler seg på nasjonale og regionale entreprenører. I regionalmodulen spres aktiviteten videre ut i 

henhold til modellens estimerte varestrømmer.  

5.2. Effekter på fylkesnivå  

Når vi ser på effekten av ferjefri E39 for de berørte fylkene og resten av landet danner det seg et interessant 

bilde. I tabellen under har vi delt den samlede neddiskonterte nettoeffekten for de forskjellige scenariene på de 

berørte fylkene og resten av landet. Som vi ser er nettoeffekten positiv både for fylkene der utbyggingene skjer 

og for de resterende fylkene, men fordelingen av effektene har en klar skjevhet. De fylkene med de største 

utbyggingene og reisetidsreduksjonene er de fylkene som tar størst andel av gevinstene. I tillegg har 

befolkningsstørrelsen innvirkning på produktivitetseffektene, noe som trekker opp effekten i de fylkene med 

store byer. Dette gjelder spesielt Rogaland, Hordaland og til en viss grad Møre og Romsdal. Avhengig av scenario 

har hvert av disse fylkene like høy eller høyere gevinst av utbyggingen enn resten av landet til sammen.  

 

                                                                 
16 At nettoeffekten er svakt avtakene over tid skyldes at den neddiskonteres. Senere år teller mindre enn tidligere år. 
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Tabell 5-2: Samlet effekt i de forskjellige scenariene for hvert av de berørte fylkene og resten av landet (neddiskontert til 
2015. Milliarder 2014-kroner). 

 Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og 

Fjordane 

Møre og 

Romsdal 

Sør-

Trøndelag 

Resten av 

landet 

Lav kostnad –  

lav produktivitetseffekt 12.1 36.6 33.4 9.8 28.1 2.2 18.8 

Lav kostnad –  

høy produktivitetseffekt 27.0 83.3 80.5 23.5 67.1 7.7 84.0 

Høy kostnad –  

lav produktivitetseffekt 12.2 36.2 31.6 9.3 26.8 1.2 4.4 

Høy kostnad –  

høy produktivitetseffekt 27.1 82.9 78.6 23.0 65.8 6.7 69.6 

 

At effektene treffer så skjevt har to forklaringer. For det første er produktivitetsgevinstene langt større i fylkene 

der reisetidsreduksjonene finner sted enn i resten av landet. For det andre fordeler kostnadene seg forskjellig 

utover landet. I figuren under viser vi fylkesfordelingen av avviket fra referansebanen i scenariet med lav kostnad 

og høy produktivitetseffekt. Her ser vi at resten av landet riktignok tjener på utbyggingen i form av 

produktivitetseffekter, men at de bærer en proporsjonalt stor andel av kostnadene. Dette kommer av at 

vridningseffektene, altså de negative effekten av at man prioriterer opp vegutbygging på bekostning av annen 

aktivitet, spres ut på en større del av landet enn aktivitetsøkningen i bygg og anleggssektoren.17 

Det er videre interessant å se nærmere på fordelingen av effektene i resten av landet. Figur 5-2 til Figur 5-5 viser 

effektene fordelt på fem landsdeler18 i de fire alternativene. På disse kartene er landsdelene rangert etter 

størrelsen av effektene i henhold til en fargeskala der sterkere rødfarge betyr større effekt. Hvor stor effekten er 

i hver enkelt landsdel vises til høyre for kartet. Vestlandet får naturlig nok de største effektene i alle scenarier, 

mens Østlandet får de nest største i alle scenarier bortsett fra det mest pessimistiske. Alle landsdeler tjener på 

utbyggingen med unntak av Nord-Norge ved lav produktivitetseffekt og høye kostnader.  

                                                                 
17 Dette er et resultat av at det er forskjellig grad av regional handel med innsatsfaktorer i forskjellige næringer. De næringene som lider 

under satsingen på veibygging handles i større grad over fylkesgrensene enn de næringene som får økt aktivitet. 
18 De fem landsdelene er 1) Nord-Norge: Norland, Troms og Finnmark, 2) Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag, 3) Vestlandet: Rogaland, 
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, 4) Sørlandet: Vest- og Aust-Agder, 5) Østlandet: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, 
Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. 
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Figur 5-2: Verdiskapingseffekter fordelt på landsdeler. Scenario: lav produktivitetseffekt og høy kostnad (neddiskontert 
til 2015. Milliarder 2014-kroner). 

  

Figur 5-3: Verdiskapingseffekter fordelt på landsdeler. Scenario: lav produktivitetseffekt og lav kostnad (neddiskontert til 
2015. Milliarder 2014-kroner). 
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Figur 5-4: Verdiskapingseffekter fordelt på landsdeler. Scenario: høy produktivitetseffekt og høy kostnad (neddiskontert 
til 2015. Milliarder 2014-kroner). 

 

Figur 5-5: Verdiskapingseffekter fordelt på landsdeler. Scenario: høy produktivitetseffekt og lav kostnad (neddiskontert 
til 2015. Milliarder 2014-kroner). 
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Figur 5-6: Nettoeffekt med lav kostnad og høy produktivitetseffekt fordelt på fylker (millioner 2014-kroner, neddiskontert 
til 2015). 

 

Det samlede bildet når vi ser på effektene fylkesvis er at ferjefri E39 vil skape betydelige effekter i økonomien 

på hele Vestlandet, men aller sterkest i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I en overgangsperiode vil 

resten av landet betale i form av redusert aktivitet, men dette veies opp i form av høyere verdiskaping lenger 

fram i tid.  
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6. Beregningsmetode har stor effekt på produktivitetsestimater  
I våre beregninger er effekten av reisetidsreduksjonene kontinuerlig avtakene med reisetid. Dette gjør 

beregningene mindre sensitive for om utbyggingene reduserer reisetidene fra over en time til under en time, 

som kan gjøre store utslag i andre analyser. En svakhet er at vi ikke nøyaktig vet hvor avtakende effekten av 

reisetidsreduksjoner er med avstand. 

Produktivitetseffektene kan regnes på flere ulike måter. Sasson, Norkvelde og Reve sin rapport «Ferjefri E39 – 

næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing» (2014) er et eksempel på dette. Rapporten ser på 

næringseffektene av utbyggingen av E39 mellom en rekke «økonomiske øyer». Den fokuserer på lokale 

arbeidsmarkedsgevinster ved sammenslåing av ulike arbeidsmarkeder som i dag ikke er integrert, men som 

sannsynligvis vil bli mer integrert ved en oppgradering av E39.  

Rapporten bruker en geografisk avgrensing av arbeidsmarkeder ved å anta at personer maksimalt bruker en time 

som reisetid til jobb. Den forutsetter at det tar maksimalt 45 til 60 minutter å pendle mellom de ulike økonomiske 

øyene etter en utbygging. Dermed antar de at arbeidsmarkeder som får redusert reisetiden mellom seg fra over 

en time til under en time går fra å være separate arbeidsmarkeder til å være ett sammenkoblet arbeidsmarked. 

Dette vil i deres analyse føre til en utjevning av produktivitet (i deres analyse målt i nettoinntekt og –lønn) som 

igjen gir svært store samfunnsøkonomiske gevinster.  

Rapporten bruker en metode for å beregne verdiøkningen som følge av produktivitetseffektene ved å anta at de 

to sammenslåtte arbeidsmarkedenes produktivitet konvergerer mot hverandre. De antar videre at det er den 

minst produktive regionen som konvergerer mot den mest produktive. Den mest produktive utvikler seg på sin 

side i takt med nasjonal BNP. Potensiell verdiøkning blir da forskjellen mellom utviklingen ved en sammenslåing, 

hvor regionen med lav produktivitet i utgangspunktet får en raskere produktivitetsvekst, og ved fraværet av en 

sammenslåing, hvor den minst produktive regionen også vil vokse i takt med BNP.  

I rapporten antar de altså at en veginvestering hvor reisetiden mellom to arbeidsmarkeder reduseres fra over en 

time til under en time vil kunne ha svært store gevinster i form av økt verdiskaping. For arbeidsmarked hvor 

reisetiden fortsatt er over en time etter oppgradert veg er det imidlertid ingen effekter, fordi de antar at personer 

ikke pendler over en time. Reisetidsreduksjoner for arbeidsmarkeder hvor reisetiden er over en time etter 

utbyggingen vil dermed ikke gi noen avkastning i form av produktivitetsøkninger.  

Dette gir enorme utslag for de ulike delprosjektene på E39. I tilfellet Søgne-Ålgård vil produktivitetseffekten bli 

relativt lav, fordi reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger fortsatt vil være på over en time. For andre 

prosjekter, som utbyggingen av Rogfast, er produktivitetseffekten estimert til å bli betydelig. 

Det er lite trolig at skillet på over og under en time er så markant i realiteten. Metoden vil gi en overestimering 

av effektene for regioner med reisetid under en time etter veginvestering, og en underestimering på regionene 

med reisetid på over en time.   

Figuren nedenfor illustrerer forskjellen mellom Sasson m.fl. sin beregningsmetode og Menons 

beregningsmetode (illustrasjonen gjenspeiler ikke den nøyaktige formen på vår kurve). Mellom 0 til 60 minutter 

er effekten svært stor ifølge beregningene til Sasson m.fl., hvor effekten illustreres av hele det skraverte området 

i boksen (X1 + Y1). I følge Menon sine beregninger er verdiskapingseffekten på en veginvestering på Y1, altså litt 

lavere. Dersom reisetiden mellom de to arbeidsmarkedene er over 60 minutter etter en veginvestering er 

imidlertid effekten av investeringen lik null ifølge Sasson m.fl. sine beregninger. Menon mener derimot at det er 
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teoretisk og empirisk grunnlag for verdiskapingseffekter også der reisetiden er over 60 minutter, og dette 

illustreres ved feltet Y2 i figuren. 

 

I våre beregninger er en ferjefri E39 lønnsom med relativt god margin. Vi har benyttet oss av konservative anslag 

på effekten av reisetidsreduksjoner på produktivitet. Vi har også lagt inn to forskjellige kostnadsestimater for 

utbyggingene. I våre beregninger er utbyggingene samlet sett lønnsomme, også med et høyt kostnadsanslag og 

lavt anslag på produktivitetseffekten. 

Når det er sagt har vi ikke gjennomført følsomhetsanalyser for diskonteringsparameteret som styrer hvor 

avtakende effekten av reisetidsreduksjoner er med avstand (med andre ord den eksakte formen på kurven over 

Y1 og Y2). Estimatet vi bruker nå er det samme som i Heggedal, Moen og Riis (2014) som igjen er basert på 

forskningslitteraturen, men det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike estimater. I tillegg kommer det at lokale 

forhold og arbeidskonstellasjoner kan medføre at diskonteringsraten ikke er den samme i hele landet. Dermed 

er det noe usikkerhet knyttet til produktivitetseffektene der hvor reiseavstandene mellom kommunene er størst. 

Vi har vanskelig for å se at en justering av diskonteringsraten vil gjøre stort nok utslag til å snu konklusjonen, men 

en nærmere studie av størrelsen på denne diskonteringsraten ville bedret treffsikkerheten av analysene.  
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Vedlegg 2: Berørte kommuner 
Boks 4 gir en innføring i hvilke kriterier vi har brukt for å avgjøre om reisetidsbesparelser fra en kommune til en 

annen kommune er registrert. Tabell 3 lister opp alle de 385 kombinasjonene av kommuner hvor vi har registrert 

reisetidsbesparelser. Tabellen er organisert i stigende rekkefølge etter kommunenummeret til kommunen i 

kollonen fra. Den starter med den berørte kommunen med det laveste kommunenummeret og lister i kollonen 

«til» opp alle kommuner med høyere kommunenummer vi har registrert reisetidsbesparelser til, med startpunkt 

i kommunen i kollonen «fra». Dermed vil kommunene i «til»-kolonnen i alle tilfeller ha høyere kommunenummer 

enn den i «fra»-kollonen. Vi har ikke behandlet kommuner forskjellig på bakgrunn av om de står i kolonnen «fra» 

eller «til», men satt det opp slik for å unngå at vi lister opp hver koblingen to ganger. 

Tabell 3: Reisestrekninger fra kommune til kommune med registrerte reisetidsbesparelser 

Fra Til 

KRAGERØ SØGNE 

GRIMSTAD MANDAL, FLEKKEFJORD, SONGDALEN, SØGNE 

ARENDAL MANDAL, FLEKKEFJORD, SONGDALEN, SØGNE, SANDNES, STAVANGER 

FROLAND SONGDALEN 

LILLESAND MANDAL, FLEKKEFJORD, SONGDALEN, SØGNE 

BIRKENES SONGDALEN, SØGNE 

IVELAND SØGNE 

EVJE OG HORNNES SØGNE 

KRISTIANSAND 
 

MANDAL, FLEKKEFJORD, SONGDALEN, SØGNE, MARNARDAL, LINDESNES, LYNGDAL, 

SANDNES, STAVANGER 

MANDAL 
 

FARSUND, FLEKKEFJORD, VENNESLA, SONGDALEN, SØGNE, AUDNEDAL, LINDESNES, 

LYNGDAL, HÆGEBOSTAD, KVINESDAL, EIGERSUND 

FARSUND FLEKKEFJORD, LINDESNES, LUND 

FLEKKEFJORD 
 

VENNESLA, SONGDALEN, SØGNE, MARNARDAL, AUDNEDAL, LINDESNES, LYNGDAL, 

HÆGEBOSTAD, KVINESDAL, SIRDAL, SANDNES, STAVANGER, LUND, HÅ, KLEPP, TIME, 

GJESDAL, SOLA, RANDABERG 

VENNESLA SONGDALEN, SØGNE, LINDESNES 

SONGDALEN SØGNE, MARNARDAL, LINDESNES, LYNGDAL 

SØGNE MARNARDAL, AUDNEDAL, LINDESNES, LYNGDAL, HÆGEBOSTAD 

MARNARDAL LYNGDAL 

LINDESNES LYNGDAL, KVINESDAL 

LYNGDAL KVINESDAL, SIRDAL, LUND 

HÆGEBOSTAD LUND 

KVINESDAL SOKNDAL, LUND 

SIRDAL BJERKREIM 

EIGERSUND SANDNES, STAVANGER, LUND, KLEPP, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, STRAND 

SANDNES 
 

STAVANGER, HAUGESUND, BJERKREIM, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, FINNØY, 

RENNESØY, BOKN, KARMØY, BERGEN, STORD 

STAVANGER 
 

HAUGESUND, BJERKREIM, HÅ, KLEPP, TIME, GJESDAL, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY, 

BOKN, KARMØY, BERGEN, STORD 

HAUGESUND 
 

KLEPP, TIME, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, BOKN, VINDAFJORD, BERGEN, ETNE, BØMLO, 

STORD, ODDA, OS (HORDALAND) 

SOKNDAL LUND, BJERKREIM, GJESDAL 
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LUND BJERKREIM, GJESDAL 

BJERKREIM HÅ, KLEPP, TIME, GJESDAL, SOLA, RANDABERG, FORSAND, RENNESØY 

HÅ SOLA, RANDABERG, RENNESØY 

KLEPP SOLA, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY, KARMØY 

TIME SOLA, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY, KARMØY 

GJESDAL SOLA, RANDABERG, FINNØY, RENNESØY, KARMØY 

SOLA RANDABERG, FINNØY, RENNESØY, BOKN, KARMØY, STORD 

RANDABERG BOKN, KARMØY, STORD 

FINNØY BOKN, TYSVÆR 

RENNESØY BOKN, TYSVÆR 

BOKN TYSVÆR, KARMØY, VINDAFJORD, SVEIO, STORD 

TYSVÆR KARMØY, VINDAFJORD, ETNE, SVEIO, BØMLO, STORD, FITJAR 

KARMØY SVEIO, STORD 

VINDAFJORD SVEIO 

BERGEN STORD, FUSA, SAMNANGER, OS (HORDALAND), VAKSDAL, OSTERØY, MELAND, RADØY, 

LINDÅS, FØRDE, ÅLESUND 

SVEIO BØMLO, FITJAR 

BØMLO STORD, FITJAR 

STORD FITJAR, TYSNES, FUSA, SAMNANGER, OS (HORDALAND), AUSTEVOLL, FJELL, ASKØY 

FITJAR TYSNES, FUSA, OS (HORDALAND) 

TYSNES FUSA 

VOSS FJELL, ASKØY, LINDÅS 

OS (HORDALAND) FJELL, ASKØY, MELAND, LINDÅS 

FJELL OSTERØY, MELAND, LINDÅS 

ASKØY OSTERØY, MELAND, LINDÅS 

VAKSDAL MELAND, LINDÅS 

MODALEN MELAND, LINDÅS, MASFJORDEN, HYLLESTAD 

OSTERØY MELAND, LINDÅS 

MELAND RADØY, LINDÅS, MASFJORDEN 

LINDÅS MASFJORDEN, FØRDE 

MASFJORDEN GULEN, HYLLESTAD 

GULEN HYLLESTAD, FJALER 

HYLLESTAD GAULAR 

HØYANGER FJALER, GAULAR, FØRDE 

GAULAR FØRDE, NAUSTDAL 

JØLSTER FØRDE, NAUSTDAL, HORNINDAL, GLOPPEN, STRYN 

FØRDE STRYN, ÅLESUND, VOLDA, ØRSTA, SULA 

EID STRYN 

HORNINDAL GLOPPEN, STRYN, VOLDA, ØRSTA 

GLOPPEN STRYN, VOLDA, ØRSTA 

STRYN VOLDA, ØRSTA 

MOLDE ÅLESUND, KRISTIANSUND, ULSTEIN, HAREID, VOLDA, ØRSTA, ØRSKOG, NORDDAL, 

STORDAL, SKODJE, SULA, GISKE, HARAM, VESTNES, MIDSUND, GJEMNES 

ÅLESUND KRISTIANSUND, SANDE (M.R.), HERØY (M.R.), ULSTEIN, HAREID, VOLDA, ØRSTA, 

ØRSKOG, SKODJE, VESTNES, MIDSUND, TRONDHEIM 

KRISTIANSUND GJEMNES, TINGVOLL, HALSA 

SANDE (M.R.) HAREID, VOLDA, ØRSTA, SULA 

HERØY (M.R.) HAREID, VOLDA, ØRSTA, SULA 

ULSTEIN HAREID, VOLDA, ØRSTA, ØRSKOG, SKODJE, SULA, GISKE, HARAM, VESTNES 
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HAREID VOLDA, ØRSTA, ØRSKOG, SKODJE, SULA, GISKE, HARAM, VESTNES 

VOLDA ØRSKOG, SKODJE, SULA, GISKE, HARAM 

ØRSTA ØRSKOG, SKODJE, SULA, GISKE, HARAM 

ØRSKOG SULA, GISKE, VESTNES, MIDSUND, FRÆNA, EIDE, GJEMNES 

STORDAL SULA, GISKE, VESTNES, MIDSUND, FRÆNA, EIDE, GJEMNES 

SYKKYLVEN VESTNES 

SKODJE SULA, GISKE, VESTNES, MIDSUND, FRÆNA, EIDE, GJEMNES 

SULA VESTNES 

GISKE VESTNES 

VESTNES MIDSUND, FRÆNA, EIDE, GJEMNES 

MIDSUND AUKRA, FRÆNA, EIDE, GJEMNES 

GJEMNES TINGVOLL, HALSA 

TINGVOLL HALSA 

HALSA HEMNE, ORKDAL 

TRONDHEIM SNILLFJORD, ORKDAL, SKAUN 

HEMNE MELDAL, ORKDAL, MELHUS, SKAUN 

SNILLFJORD MELHUS, SKAUN, KLÆBU 

 


