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Forord  

På oppdrag av Sjøfartsdirektoratet har Menon Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å 

innføre reguleringer som fører til utfasing av ferger uten skadestabilitet fra det norske fergemarkedet.  

Prosjektet har vært ledet av Christian Svane Mellbye, med Peter Aalen som prosjektmedarbeider og Magnus U. 

Gulbrandsen og Sveinung Fjose som kvalitetssikrere. 

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

økonomi, 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. 

Vi takker Sjøfartsdirektoratet for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode innspill 

underveis i prosessen. Forfatterne står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 
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Sammendrag og konklusjon 

I denne rapporten gjennomfører vi en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for utfasing av innenriks 

ferger bygget uten skadestabilitet (ferger bygget før 1993). Skadestabilitet reduserer risikoen for 

omkomne ved kollisjoner og grunnstøtinger som skaper vannfylling. Tiltakene som vurderes er 

utfasing av alle ferger uten skadestabilitet innen 2027 (Tiltak A) og utfasing innen 2032 (Tiltak B). 

Begge tiltakene kommer ut som klart ulønnsomme og anslås til å medføre et samfunnsøkonomisk 

tap på henholdsvis 865 og 419 millioner 2017-kroner for utfasing innen ti og femten år. Vår vurdering 

er at usikkerhetsanalysen ikke gir grunnlag for å legge føre-var-prinsippet til grunn for å likevel 

innføre tiltakene. Tiltak B er mindre ulønnsomt siden færre ferger påvirkes av tiltaket relativt til 

tiltak A. 

Utgangspunkt for denne analysen at Sjøfartsdirektoratet vurderer tiltak for å forsere utfasingen av ferger 

bygget uten skadestabilitet. Over halvparten av fergene som trafikkerer norske samband har i dag ikke 

skadestabilitet. Dersom en vanninntrenging skulle inntreffe i en slik ferge, vil mangelen på vanntette skott og 

det at passasjersalongene i stor grad ligger under dekk medføre en betydelig risiko for tap av liv og helse. Skip 

bygget etter 1993 har ikke denne svakheten, og konsekvensene av en vanninntrenging vil derfor være mindre 

omfattende. Konsekvensen av andre ulykkesformer antas derimot som lik. 

For å vurdere den samfunnsøkonomiske effekten av tiltakene har Menon vurdert kostnads- og nyttevirkninger 

av tiltak A og B i tråd med DFØs samfunnsøkonomiske veileder. Vi beregner samfunnsøkonomisk lønnsomhet av 

tiltakene opp mot et nullalternativ der fergene fases ut sakte, men sikkert som følge av blant annet 

teknologiutvikling og strengere miljøkrav i anbudsutlysninger.1 Begge tiltakene beregnes til å være klart 

samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Resultatet skyldes i hovedsak at de anslåtte effektene på sjøsikkerhet er 

svært lave, mens investeringskostnadene i nytt fergemateriell er svært høye. Tiltakene vil føre til en raskere 

utfasing av de eldste fergene i flåten. Dette vil gi medføre store nyttevirkninger i form av reduksjon i utslipp av 

CO2 og NOx, og lavere vedlikeholds- og driftskostnader. Disse gevinstene veier imidlertid ikke opp for kostnaden 

av å framskynde investeringene i nytt fergemateriell og den tilhørende skattefinansieringskostnaden tilknyttet 

investeringene. Figurene sist i dette sammendraget illustrerer de samlede nytte- og kostnadsvirkninger av 

tiltakene.  

Vurdering av utløsende effekt av utskifting av ferger uten skadestabilitet står sentralt i denne rapporten. Høye 

ambisjoner og krav til miljøvennlig drift og universell utforming bidrar til at utskiftningen av den eldre fergeflåten 

trolig vil skje raskere enn tidligere, også i fravær av reguleringer rundt skadestabilitet. En rekke statlige aktører 

som NOx-fondet, ENOVA og mandatet gitt til Statens vegvesen skal sikre at også samfunnsøkonomiske 

eksternaliteter som utslipp av CO2 og NOx vil bli inkludert i rederienes beslutning om fergefornyelse. Vi legger til 

grunn at miljøkrav vil føre til at ferger blir skiftet ut først der den den privat- eller samfunnsøkonomiske gevinsten 

av dette er størst. Dermed vil eventuelle tiltak rundt skadestabilitet i stor grad medføre utskifting av ferger med 

lavere potensiale for driftskostnads- og utslippsreduksjoner.  

Anslagene på nettonytten av tiltakene er usikre. Usikkerheten knytter seg spesielt til hvilken teknologi som 

velges på nye ferger og hvor store de reelle gevinstene på miljøutslipp og driftsutgifter vil bli. Det å anslå dette 

                                                                 

1 Vi antar i nullalternativet at ferger uten skadestabilitet skiftes ut raskest i de nærmeste årene, og at utskiftingstakten faller 
over tid. Vi antar at alle ferger uten skadestabilitet vil være ute av drift innen 2047, i fravær av tiltak rettet mot 
skadestabilitet. Konklusjonen er ikke sensitiv for om den naturlige utfasingen vil skje raskere eller tregere enn antatt. 
Samtidig vil tiltakene medføre lavere samfunnsøkonomiske tap, jo færre ferger som påvirkes av tiltaket. 
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presist er i utgangspunktet svært vanskelig. Vi har derimot laget en relativt enkel modell og heller analysert 

hvor sensitiv våre konklusjoner er for endringer her. Vår analyse av usikkerheten rundt andre antagelser enn 

sjøsikkerhet tilsier at tapene ved de to tiltakene kan ligge mellom henholdsvis 250-1 500 og 85-769 millioner 

2017-kroner for tiltak A og B. Vi vil understeker at de laveste og høyeste summene her er mindre sannsynlige. 

Dersom gevinstene er langt større enn beregnet i hovedscenarioet vil sannsynligvis store deler av gevinstene 

realiseres også i fravær av tiltaket. For det første fordi det vil bli lønnsomt for rederiene å skifte ut en større del 

den eldre fergeflåten av egen maskin før tiltakene framtvinger det. For det andre vil det i større grad være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å stille strenge miljøkrav før tiltakene trer i kraft. Nytten av slik utskiftning 

utløses ikke av tiltakene, men av blant annet teknologiutvikling og endrede anbudskrav. 

Usikkerheten rundt sjøsikkerhetseffekten analyseres gjennom en break-even-analyse. For at tiltakene skal gå i 

null må risikoen forbundet med mangel på skadestabilitet være henholdsvis 94 og 84 ganger høyere i dag enn 

anslått av Sjøfartsdirektoratet. Dersom de mest gunstige anslagene på samfunnsøkonomisk tap legges til grunn 

er tilsvarende tall 28 og 18 ganger høyere. Vi har også utarbeidet et worst-case-scenario der en katastrofal 

fergeulykke med 50 omkomne er beregnet å koste samfunnet 1,5 milliarder kroner. Dersom tiltakene 

forhindrer en slik ulykke vil tiltaket være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Antagelsene vi tar ved denne ulykken 

tilsvarer at forventet antall omkomne forbundet med ferger uten skadestabilitet og passasjerkapasitet mellom 

100-200 er over 1300 ganger høyere enn anslaget basert på Sjøfartsdirektoratets risikoanalyse. Vår vurdering 

er at det er svært urealistisk at risikoen er undervurdert så kraftig. Tilsvarende finner vi det svært urealistisk at 

risikoen er undervurdert så kraftig som break-even krever for at tiltakene skal gå i null. Dette kommer spesielt 

av at ingen liv har gått tapt i norsk fergehistorie som følge av manglende skadestabilitet og at slike ferger har 

seilt majoriteten av distansen per år i brorparten av denne. I tillegg vil naturlig utfasing av eldre ferger medføre 

at risikoen for tap av liv og helse forbundet med mangel på skadestabilitet blir lavere for hvert år som går. Selv 

dersom man tar utgangspunkt i en sterk risikoaversitet er vår vurdering at det ikke er grunnlag for å legge føre-

var-prinsippet til grunn. Analysen gir imidlertid grunnlag for å innføre retningslinjer om at anbud med færre 

tilbudte ferger uten skadestabilitet bør foretrekkes dersom ingenting annet skiller det fra konkurrerende 

anbud.  

Tiltakene er rettet mot å øke sjøsikkerhet, mens effektene på sjøsikkerhet er svært lave. Tiltakene utløser 

imidlertid betydelige nyttevirkninger i form av utslipps- og driftskostnadsreduksjoner. Sannsynligvis vil andre 

tiltak vil være mer kostnadseffektive for å hente ut disse nyttevirkningene. For eksempel kan 

fremdriftssystemene tilpasses andre drivstofftyper eller erstattes uten at man nødvendigvis må erstatte selve 

skroget til fergen. Dermed kan man oppnå miljøeffekter ved at moderne fremdriftsteknologi installeres, uten at 

helt nye ferger må bygges. 
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Sammenligning av nytte- og kostnadseffekter ved innføring av tiltak A. Kilde: Menon 

 

 

Sammenligning av nytte- og kostnadseffekter ved innføring av tiltak B. Kilde: Menon 
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1. Innledning og problembeskrivelse 

Utgangspunkt for denne analysen at Sjøfartsdirektoratet vurderer å forsere utfasingen av ferger 

bygget før 1993. Dette er ferger uten vanntett inndeling og skadestabilitetsstandard. I overkant av 

halvparten av fergene som trafikkerer norske samband har ikke skadestabilitet. Dersom en 

vanninntrenging skulle inntreffe i en slik ferge, vil mangelen på vanntette skott og det at passasjer-

salongene i stor grad ligger under dekk medføre en betydelig risiko for tap av liv og helse. Skip bygget 

etter 1993 har ikke denne svakheten, og konsekvensene av en vanninntrenging vil derfor være 

mindre omfattende. Det vurderes derfor å innføre reguleringer som krever at ferger uten 

skadestabilitet må ut av drift innen en ti- til femtenårsperiode. 

Ifølge Sjøfartsdirektoratets forenklede risikoanalyse er fergene ikke mer utsatt for ulykker, men 

konsekvensen ved en ulykke vil være større. Det er heller ikke slik at alle typer ulykker har forskjellig 

effekt avhengig av om ulykken forekommer med ny eller eldre tonnasje. Kun ved en kollisjon eller 

grunnstøting regnes effekten av ulykken å være større dersom fergen mangler skadestabilitet.  Det 

forventes at under 10 prosent av risikoen for dødsulykker er relatert til disse ulykkestypene2.   

I september 2015 grunnstøtte fergen Godfjord og fikk hull på skroget. Ettersom fergen ikke har skadestabilitet 

og har passasjersalongen under dekk, førte grunnstøtingen til rask vannfylling av passasjersalongen. Fram til 

nye reguleringer ble innført i 1992 ble ferger bygget uten skadestabilitet og i stor grad med passasjersalongen 

under dekk. Grunnet at ulykken skjedde kort avstand fra land, fikk mannskapet kjørt ferga på en grunne innen 

den sank. De ti personene (inkludert mannskap) som var om bord kom derfor uskadet fra ulykken. Dersom 

Godfjord hadde hatt skadestabilitet, ville ulykken blitt langt mindre dramatisk. Vannfyllingen ville da blitt 

begrenset kraftig og vannet ville ikke trengt inn i passasjersalongen. Ingen dødsulykker for norske ferger kan 

ifølge Sjøfartsdirektoratet tilskrives mangel på skadestabilitet. Til tross for at heller ikke Godfjord-ulykken var 

en dødsulykke, illustrerte denne at mangel på skadestabilitet potensielt kan få katastrofale følger dersom en 

ulykke inntreffer. Dersom en ferge fikk en tilsvarende skade for langt fra land til å kunne komme seg til grunt 

vann vil skadestabilitet kunne være forskjellen på liv og død. Derfor vurderes tiltak for å fase ut ferger uten 

skadestabilitet innen de neste ti til femten årene. At ingen slike ulykker er unngått som følge av skadestabilitet i 

norsk fergehistorie setter imidlertid spørsmålstegn ved om risikoen er høy nok til å rettferdiggjøre kostnaden 

av å skifte ut disse eldre fergene raskere. Målet med denne samfunnsøkonomiske kost-/nytteanalysen i denne 

rapporten er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å vurdere dette. 

1.1. Generelt om ulykker relatert til fergedrift i Norge 

Det å reise innenriks med ferge i Norge er relativt trygt. Siden 1981 er det registrert 21 omkomne, eller 0,61 

omkomne per år. Beregningene påvirkes relativt mye av en ulykke i 1995 hvor 6 personer omkom etter at en 

buss trillet over bord. Uten denne ulykken synker antallet til 0,44 omkomne per år. Til sammenligning omkom 

det omkring 150 mennesker i trafikken årlig de siste fem årene.  

Risikovurderingene i denne analysen baserer seg på Sjøfartsdirektorats forenklede risikovurdering fra januar 

2017 (se vedleggsdelen til rapporten). I figuren under vises utviklingen av ulykker på innenriksferger i perioden 

1981-2016 (foreløpig tall per 2.1.2017). Antall fergeulykker var fra starten av 80-tallet og frem til midten av 2000-

                                                                 

2 Ifølge risikoanalysen fra 2012 er risikoen tilknyttet disse to ulykkesformene 0,07 mot 0,82 for all fergeaktivitet.  
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tallet relativt konstant – gjennomsnittlig 27 hendelser per år. Fra 2009 er det en markant økning i antall 

hendelser, og i perioden 2009-2015 var det 61 fergeulykker per år. Årsaken til økningen har vært mye diskutert 

i direktoratet og næringen. Flere forklaringer er foreslått; både økt rapportering, strengere rapporteringskrav og 

økt ulykkesfrekvens på grunn av redusert bemanning er lansert som forklaring. 

Figur 1: Person- og skipsulykker, innenriks ferge, 1981-2016, foreløpige tall pr 2.1.2017. Kilde: Sjøfartsdirektoratet 

 

 

Til tross for at bakgrunnen for økningen er uvisst, har næringen i samarbeid med myndigheter og 

Sjøfartsdirektoratet tatt initiativ til å få ned antall ulykker. Foreløpige tall for 2016 tyder på at trenden kanskje 

har snudd. Per 2.1.2017 var det registrert 39 skipsulykker i 2016. Økningen i ulykker gjelder i all hovedsak mindre 

alvorlige hendelser. Antall omkomne har, i motsetning til antall ulykker, holdt seg relativt stabilt over perioden 

1981 til 2016. De påfølgende delkapitlene presenterer dagens flåtestruktur samt kjennetegn ved flåten med og 

uten skadestabilitet. 

1.2. Dagens flåtestruktur 

Totalt er det 225 ferger i drift i Norge ved utgangen av 2016. Av disse har 99 godkjent skadestabilitet, mens de 

resterende 126 ikke tilfredsstiller kravene. Krav om at nye ferger skulle bygges med skadestabilitet ble innført 

mot slutten av 1992. Den norske fergeflåten er preget av å være relativt gammel med en gjennomsnittlig alder 

på hele 27 år, og nesten to tredjedeler av flåten er mer enn 20 år gammel. I figuren nedenfor er alle fartøy bygget 

før 1993 (og dermed uten skadestabilitet) markert i rødt, mens fartøyene bygget etter fra og med 1993 er farget 

grønt. Enkelte ferger bygget i 1993 har ikke endelig godkjent skadestabilitet og er dermed merket oransje. Ut ifra 

grafen nedenfor kommer det tydelig frem at flesteparten av fergene i dagens norske flåte ikke har skadestabilitet.  
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Figur 2: Antall ferger fordelt på byggeår. Fergene merket med rødt er ferger uten skadestabilitet. Kilde: 
Sjøfartsdirektoratet/Menon 

 

1.3. Ferger uten skadestabilitet er eldre og har lavere passasjerkapasitet 

Fergene med og uten skadestabilitet skiller seg på flere punkter. Skipene uten skadestabilitet kjennetegnes ved 

at de både er langt eldre og mindre enn fartøyene med skadestabilitet. I gjennomsnitt er skipene uten skade-

stabilitet 40 år, mot 12 år for skip med skadestabilitet. På passasjersiden kan gjennomsnittsfartøyet uten god-

kjent skadestabilitet frakte 180 passasjerer, mot 280 passasjerer for nyere skip med skadestabilitet. Dette er 

viktig for analysen av to grunner. For det første er verdien av flåten som eventuelt skal skiftes ut lavere ettersom 

den er mindre og eldre og dermed har lavere verdi. For det andre er risikoen ved en ulykke noe redusert ettersom 

passasjerkapasiteten er lavere for fartøyene uten skadestabilitet. Forholdet mellom størrelse, alder og fartøy 

med/uten skadestabilitet er illustrert i figuren nedenfor. Prosentandelen angir andel av fartøy i passasjergruppen 

uten skadestabilitet. Statistikken er basert på Sjødirektoratets oversikt egenskaper ved alle enkeltferger i drift i 

Norge per Januar 2017. 

Figur 3: Andel av fartøy med og uten skadestabilitet i ulike passasjergrupper. Linjen viser gjennomsnittlig alder for 
fergene. Kilde: Menon/Sjøfarstdirektoratet. 
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1.4. Ferger uten skadestabilitet har langt lavere utseilt distanse sammenlignet 

med nyere ferger  

DNV GL kartla utseilt distanse for fartøy med og uten skadestabilitet i 2015. Resultatet viser at selv om 

majoriteten av fergeflåten ikke tilfredsstiller dagens krav til skadestabilitet (127 av 226 ferger), så står disse 

fergene bak kun 31 prosent av den utseilte distansen for fergeflåten (DNV-GL, Mars 2016). Gjennomsnittlig utseilt 

distanse per ferge uten skadestabilitet 26 400 km, mens den er hele 67 500 km i gjennomsnitt for ferger bygget 

1993 eller seinere.3 Dersom risikoen for ulykker er lik for nye og gamle ferger per utseilt distanse (slik grunnlaget 

i den forenklede risikoanalysen til Sjøfartsdirektoratet viser) er den risikoen for en ulykke per ferge faktisk lavere 

for eldre ferge lavere sammenlignet med nyere fergene med skadestabilitet. Risikovurderingene er videre ut-

brodert i kapittelet som spesifikt omhandler risiko.  

                                                                 

3 Tallene er basert på målinger fra AIS-data hentet fra (DNV-GL, Mars 2016). Tallene i denne rapporten viser at AIS-
dataene kun fanger opp 93 prosent av utseilt distanse. Gjennomsnittlig utseilt distanse for ferger både med og uten 
skadestabilitet er derfor oppjustert ved å dele på 93 prosent.  
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2. Nullalternativ og sentrale forutsetninger for analysen 

Analysen er gjennomført i henhold til DFØs veileder i samfunnsøkonomisk analyser (DFØ, 2014) og 

Finansdepartementets R 109 (Finansdepartementet, 2014). I tråd med denne holdes 

samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger i fravær av tiltaket, også kalt nullalternativet, 

opp mot virkningene dersom tiltakene gjennomføres. Grunnlagsmaterialet for analysen er hentet 

fra sentrale rapporter som omhandler fergemarkedet, Sjødirektoratets risikovurdering og 

ekspertise og intervjuer med sentrale personer i de fire største fergerederiene og Statens 

Vegvesen4.  

2.1. Sentrale forutsetninger 

Vår metodiske tilnærming til en samfunnsøkonomisk analyse tar 

utgangpunkt i Finansdepartementets rundskriv R 109/14 «Prinsipper 

og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser» 

(Finansdepartementet, 2014). Vi følger DFØs modell for 

gjennomføring slik den er presentert i «Veileder i 

samfunnsøkonomisk analyse» (DFØ, 2014).  En illustrasjon av 

hvordan DFØ mener en slik undersøkelse skal gjennomføres er vist i 

figuren til høyre.  

2.1.1. Analyseperiode 

Analyseperioden i samfunnsøkonomiske analyser skal innbefatte hele 

perioden et tiltak vil gi samfunnsøkonomiske nytte- og 

kostnadsvirkninger. Ettersom vi antar at alle ferger uten 

skadestabilitet vil ha gått ut av drift innen utgangen av 2047 i fravær 

av tiltak er dette det siste året der slike virkninger finnes. Se kapittel 2.2, der nullalternativet beskrives for 

begrunnelsen for dette. Vi opererer dermed med en analyseperiode på 31 år som går fra 2017 til 2047. 

2.1.2. Kalkulasjonsrente og prisnivå 

Der er lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 4 prosent over analyseperioden i tråd med Finansdepartementets 

Rundskriv 109/14 for samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet, 2014). Kalkulasjonsrenten tar 

hensyn til at en krone i fremtiden er mindre verdt enn en krone i dag på grunn av blant annet tapt rente, inflasjon 

og risiko. Ved å bruke en kalkulasjonsrente kan man omregne alle prissatte effekter til den verdien de har i et 

bestemt år. I denne analysen er alle prissatte effekter neddiskontert til 2017 og oppgitt i 2017-kroner.5  

2.1.3. Skattefinansieringskostnad 

I samfunnsøkonomiske analyser må man i tillegg til å beregne de direkte kostnadene også vurdere hva slags tap 

samfunnet lider som følge av at midler drives inn gjennom skatt og avgifter for å finansiere et gode eller en 

tjeneste. Denne kostnaden betegnes gjerne som skattefinansieringskostnaden. Finansdepartementet oppgir i 

                                                                 

4 Det vises til referanseliste og intervjuliste for en oversikt over intervjuobjekter og rapporter som er benyttet som kilder. 
5 Siste tilgjengelige KPI-tall er fra desember 2016 og vi opererer dermed med prisnivået per 1.1.2017. KPI justert for 
energipriser og avgiftsendringer (KPI-JAE) er brukt i prisjusteringene. 
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sitt Rundskriv R109/14 (Finansdepartementet, 2014) at en skattefinansieringskostnad på 20 prosent av 

skatteprovenyet skal benyttes i samfunnsøkonomiske analyser.  

Store deler av merkostnadene ved å skifte ut ferger uten skadestabilitet raskere enn i nullalternativet vil trolig 

bli tatt av det offentlige, i motsetning til å betales gjennom økte billettinntekter. Disse kostnadene som må 

finansieres over skatteseddelen skal derfor multipliseres opp med 20 prosent. I tillegg til kostnader beregner vi i 

denne analysen nytte i form av framskyndet salg av eldre ferger og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Disse gevinstene vil også i stor grad føre til lavere kostnader for finansiering av fergesamband for offentlige 

aktører. Derfor er dette reduserte finansieringsbehovet også multiplisert opp med 20 prosent for å ta høyde for 

redusert effektivitetstap. 

2.1.4. Sysselsettings- og teknologiutviklingseffekter 

Eventuelle samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting og teknologiutvikling som følge av en raskere 

fornyelse av fergeflåten er sannsynligvis positive, men samtidig usikre og svært vanskelige å verdsette. Dersom 

tiltaket igangsettes vil eldre ferger skiftes ut på et tidligere tidspunkt. Dermed er det sannsynlig at norske verft 

vil levere flere ferger til det norske fergemarkedet de neste ti eller femten årene, samtidig som de leverer færre 

i tiden etter dette. Dette vil kunne skape visse konkurransefordeler for norske maritime aktører i et internasjonalt 

marked. Samtidig kan vi ikke beregne samfunnsøkonomiske effekter av dette kvantitativt. Dette kommer av at 

det er svært vanskelig å vite om en tilsvarende utvikling ville skjedd i fravær av tiltakene, og at tiltakene dermed 

ikke vil ha noen effekt på teknologi- og sysselsettingsutviklingen. I tillegg vil ressursene ha en alternativ 

avkastning som i prinsippet kunne ha vært høyere.  

Vi forventer ikke at tiltaket vil påvirke det generelle ledighetsnivået i økonomien. Det er grunn til å tro at mange 

som jobber på verft ville finne seg annet produktivt arbeid dersom verftenes ordrebøker var tomme. DNV GL har 

tidligere også konkludert med at det ut ifra teknologihensyn kan være uheldig at for mange nye ferger leveres i 

løpet av et kort tidsrom.6 Effekten på teknologiutvikling er dermed usikker. Det kan likevel være at en raskere 

utfasing av eldre ferger fører til en marginal endring i næringssammensetning. De eventuelle samfunns-

økonomiske virkningene av slike endringer i næringssammensetning er notorisk vanskelige å forutse og 

inkluderes derfor normalt sett ikke i samfunnsøkonomiske kost-nytteanalyser. Vi har likevel inkludert de som en 

mulig ikke-prissatt nytteeffekt. Dette er videre diskutert i kapittel 6.1.1.  

2.1.5. Inndeling av fergeflåten og gjennomsnittvurderinger 

Eksisterende statistikk for årlig utseilt distanse, passasjerer og kjøretøy fordelt på enkeltferger er mangelfull. 

Dette gjør det vanskelig å foreta beregninger for enkeltferger. Like avgjørende er det faktum at vi ikke vet om 

dagens flåtestruktur og flåtebruk er representativt for fremtidig bruk. I tillegg setter rammene på prosjektet 

begrensninger for hvilke analyser som er mulig. På bakgrunn av dette har vi valgt å bruke gjennomsnittsverdier 

for fergeflåten uten skadestabilitet. Investeringskostnader, passasjerantall, utfasingstakt og drivstofforbruk mm. 

varierer med størrelsen på fergene. Vi derfor valgt å benytte en firedeling av fergeflåten uten skadestabilitet i 

analysen, basert på passasjerkapasitet.  I Tabell 1 på neste side vises antall og størrelse på fergene i de fire 

kategoriene. 

                                                                 

6 Dette ettersom verft og utstyrsleverandører ikke rekker å ta fordeler av læringseffekter dersom man leverer et stort 
antall «førstegenerasjonsskip» på kort tid.  
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Tabell 1: Antall og størrelse på ferger uten skadestabilitet i fire størrelseskategorier. Kilde: DNV-GL og 
Sjøfartsdirektoratet 

Passasjerkapasitet Anslått 

gjennomsnittlig PBE7 

Gjennomsnittlig 

passasjerkapasitet 

Antall per januar 2017 

1-100 20 71 35 

101-200 35 164 51 

201-300 75 268 26 

301> 100 385 14 

 

Vi har ikke informasjon om eventuelle forskjeller i gjennomsnittlig utseilt distanse blant fergene uten 

skadestabilitet, i henhold til kategoriene over. Vi forutsetter derfor at fergene i hver av de fire kategoriene i 

gjennomsnitt seiler 26 400 km per år, i henhold til (DNV-GL, Mars 2016).  

2.2. Nullalternativ 

I nullalternativet antar vi høy utskiftning av ferger uten skadestabilitet i starten av 

analyseperioden. Deretter forventes utskiftingstakten å falle sakte, men sikkert før alle ferger uten 

skadestabilitet er ute av drift innen 2047.  

Fergeflåten bestod ved utgangen av 2016 av 225 fartøy. Av disse var 126 uten godkjent skadestabilitet.8 I null-

alternativet har vi anslått hvordan utfasingen av disse 126 fartøyene er forventet å foregå frem til 20479. 

Eksisterende ferger uten skadestabilitet antas å ikke påvirkes ikke av tiltaket og holdes derfor utenfor analysen.  

Etter at kravet om at nye ferger skulle ha vanntette skott og skadestabilitet gjorde sitt inntog i regelverket i 1992, 

har andelen ferger uten denne sikkerhetsforanstaltningen minsket over tid («naturlig utfasing»). Høye 

ambisjoner og krav til miljøvennlig drift og universell utforming bidrar til at utskiftningen av den eldre fergeflåten 

trolig vil skje raskere enn tidligere de nærmeste årene enn tidligere, også i fravær av spesifikke reguleringer rundt 

skadestabilitet. Vi antar at det ikke vil være vekst i antall ferger i markedet. Fergeavløsningsprosjekter vil i 

hovedsak påvirke etterspørselen etter større ferger (Oslo Economics, 2016). Svært få av disse er bygget før 1993. 

De vil ha stor effekt på antall passasjerer, men langt lavere effekt på antall ferger. For mindre ferger kan 

etterspørselen etter fergetjenester stige svakt, men ettersom kapasitetsutnyttelsen er lav kan passasjerveksten 

sannsynligvis tas ut av dagens ferger.  

2.2.1. Årsaker til fergefornyelse og miljøprofil på nye ferger 

Det er to årsaker til at fergene blir fornyet. Den første er slitasje og bedriftsøkonomiske hensyn. 

Nyere ferger vil bli stadig mer energieffektive enn ferger bygget før 1993.  Det vil dermed bli stadig 

mer å spare inn i driftskostnader ved å skifte ut disse fergene med nye etter som tiden går. 

Vedlikeholdskostnadene tilknyttet ferger øker også med fergens alder. Dermed er det 

bedriftsøkonomisk lønnsomt å skifte ut en andel av den eldre fergeflåten hvert år. Den andre 

                                                                 

7 Anslått på bakgrunn av tabell 2 og 3 i (DNV-GL, Mars 2016), samt Sjøfartsdirektoratets oversendte informasjon om 
alle ferger i drift i Norge per i dag. 
8 I tillegg kommer fire ferger som er vernet og som derfor holdes utenfor analysen. 
9 I 2047 anslås det at alle ferger bygget før 1993 anslås å ha gått ut av drift. Dette er muligens en streng antagelse, 
men effekten på resultatene av lengere levetid etter 2047 vil være minimal.  
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viktige årsaken til fergefornyelse er økte krav til miljøvennlig fremdriftsteknologi. Dette fører til 

økt nybyggsaktivitet og indirekte til en utskiftning av den eldre delen av flåten. På kort sikt vil 

dette ha en stor effekt ettersom et stort antall nye fergestrekninger skal ut på anbud hvor det 

stilles strengere miljøkrav. Slike krav antas å først stilles på sambandene der potensiell 

miljøgevinstene av dette er størst, deretter på samband der gevinstene er stadig mer beskjedne.  

Årlig fases det ut ferger av det norske fergemarkedet som følge av at høye drifts- og vedlikeholdskostnader 

relativt til nye ferger, eventuelt i kombinasjon med høye oppgraderingskostnader. Ferger har potensielt svært 

lang levetid dersom de vedlikeholdes godt. Vedlikeholdskostnader øker imidlertid med alder. Som følge av 

teknologiutvikling vil den relative forskjellen i driftskostnader mellom eldre og moderne ferger også øke over tid. 

Dette taler for at det til slutt vil bli bedriftsøkonomisk lønnsomt å skifte disse ut. I tillegg er det en rask utvikling 

innen miljøvennlig framdriftsteknologi som trolig vil bli billigere over tid og at det derfor vil bli 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette strenge miljøkrav også for mindre reserveferger på lite trafikkerte 

samband i fremtiden.  

I løpet av 2018 og 2019 skal nærmere 60 fergesamband utlyses alene (Oslo Economics/DNV GL, 2016). Antall 

utlysninger er svært høye historisk sett. Dette kombinert med et sterkt fokus på miljøkrav fører til at vi antar at 

flere nybygg vil bli introdusert de neste årene sammenlignet med tidligere. Samlet sett antar vi at gjennomsnittlig 

syv eldre ferger erstattes med nye hvert år frem til og med år 2020. Etter dette antar vi at fornyelsesraten faller 

relativt jevnt ned mot tre ferger i årlig i 2034 og fremover. Videre antar vi at de største fergene erstattes først. 

Disse antagelsene bygger på en ordrebok som per dags dato består av minst 14 fartøy som skal leveres i 2017 og 

2018 (Clarkson Research, 2016). En høyere fornyelsestakt de nærmeste årene enn tidligere er også i samsvar 

med intervjuene vi har gjennomført og kombinasjonen av mange sambandsutlysninger og nye miljøkrav. 

Bakgrunnen for at vi mener at de største fergene erstattes først, er for det første at ordreboken har et 

tyngdepunkt av større skip samt at våre intervjuer tyder på at de største og eldste fartøyene vil erstattes først. 

For det andre vil det være mulig å oppnå større utslippsreduksjoner for store ferger med tilhørende høyt 

drivstofforbruk enn for mindre ferger. Vi antar derfor at det raskere vil bli stilt strenge miljøkrav til disse. 

Resultatet av disse antagelsene er at alle ferger med passasjerkapasitet over 300 faset ut før år 2027 i 

nullalternativet. Disse vil dermed knapt bli påvirket av tiltakene.10 Kun 10 ferger uten skadestabilitet og med 

passasjerkapasitet mellom 200-300 passasjerer vil være igjen i flåten i 2027. Figur 5 under viser antatt utfasing 

for de fire størrelseskategoriene av ferger i nullalternativet. Alle ferger uten skadestabilitet vil være ute av drift i 

løpet av 2046 i vårt nullalternativ. På dette tidspunktet vil slike ferger være minst 49 år gamle. Denne antagelsen 

er usikker, spesielt på grunn av det lange tidsperspektivet.11 

                                                                 

10 Ved utfasing innen 2027 antar vi at én slik ferge skiftes ut et år tidligere, som følge av tiltaket. 
11 Som det vil framgå i de resterende delene av rapporten vil en eventuell lavere utskiftingstakt enn det vi har antatt i 
nullalternativet tilsi at tiltakene er enda mer samfunnsøkonomisk ulønnsomme enn beregnet. Ved en høyere 
utskiftingstakt i nullalternativene vil tiltakene kun bli mindre ulønnsomme. 
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Figur 4: Antall ferger uten skadestabilitet i nullalternativet fordelt etter passasjerkapasitet. Kilde: Menon (2017)3 

 

Nye miljøkrav er viktig for at flåtefornyelsen skal holdes høy. Rederiene vi har intervjuet hevder at det må stilles 

krav i anbudene som er vanskelige å overholde med eldre ferger, dersom de skal investere i nye ferger. Stortinget 

og regjeringens klimamål legger sterke føringer for sterkere grad av krav til lav- og nullutslippsteknologi i nye 

sambandsutlysninger (DNV GL, 2016). Det betyr at ferger som skal settes inn på mange av disse sambandene 

enten må være nybygg eller installere nye fremdriftssystemer.12 Miljøkrav vil sannsynligvis først rettes inn mot 

samband hvor den samfunnsøkonomiske gevinsten av slike krav er størst. Støtteordninger som NOx-fondet og 

ENOVAs støtte til utbygging av landstrøm vil også bidra til at del av de eksterne effektene på utslipp vil inkluderes 

i rederienes vurdering.  

Forskjellige typer miljøkrav vil føre til forskjellig grad av fergefornyelse. Det vil også ha stor konsekvens for 

miljøgevinstene av tiltakene. Miljøkrav kan føre til at eldre ferger installerer mer miljøvennlige 

fremdriftssystemer. Dersom tiltakene fører til at slike miljøvennlige eldre ferger skiftes ut med nye, vil det ha en 

begrenset miljøeffekt. Hvis miljøkrav derimot fører til at mange nye ferger bygges og erstatter de gamle, vil færre 

ferger påvirkes av tiltakene. Krav om moderat lavere CO2-utslipp vil for eksempel kunne innfris ved å at eldre 

ferger går over til biodrivstoff. Dette vil kreve ingen til mindre oppgraderinger av de eldre fergene. På den andre 

siden vil krav om batteri- og hybriddrift medføre at nye ferger bygges, ettersom dette vil være mer lønnsomt enn 

å bygge om eldre ferger for slik drift.13 Hva slags krav som vil bli stilt og hvor mange samband som blir omfattet 

av disse er usikkert. Dette kommer spesielt av at det skjer en hurtig teknologiutvikling hva gjelder alternative 

fremdriftssystemer. Dersom den går raskt vil trolig strengere krav stilles enn hvis den går saktere. 

                                                                 

12 Bruk av biodiesel krever ingen/mindre endringer på eksisterende system og vil derfor i mindre grad utløse nybygg.  
13 Dette kommer av at eldre ferger er gjerne tyngre relativt til størrelse og designet på en måte som gir lavere høyere 
energiforbruk enn moderne ferger. Høyt energibehov vil medføre større kostnader til på land, til batteripakker og 
mindre grad av reduserte driftskostnader ved elektrifisering. 
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Det er naturlig at nye anbud vil føre til at flere fergesamband trafikkeres av batteri- og hybridferger, spesielt der 

sambandet særpreges av kortere overfart og velutbygd strømnett til fergeleiene.14 Overgang til hybrid- og 

batteriferger vil innebære betydelige investeringer i ladeanlegg, strømnettet og batterimotorer (DNV GL, 2015). 

Denne løsningen vil samtidig ha et potensial for å reduserte driftskostnader på samband som har høy hyppighet 

og høyt energiforbruk per utseilte distanse (DNV GL, 2015). Vi antar på bakgrunn av dette at en større andel av 

sambandene som i dag trafikkeres av eldre ferger vil erstattes med nye batteriferger innen de neste fem til ti 

årene. Sambandene der det er mest lønnsomt med hensyn til driftsprofil og tiltakskostnader antas å tas først. På 

de resterende sambandene vil en overgang til batteridrift være langt mer kostbart relativt til miljø- og 

driftskostnadsgevinst.15 Dette vil gjerne være mindre ferger på samband med få daglige avganger. På fergene 

som erstatter disse antar vi at det i større grad vil velges andre fremdriftsløsninger, som f.eks. LNG og biodrivstoff 

eller mer moderne og energieffektive dieselmotorer. Dersom teknologiutviklingen når det kommer til 

fremdriftssystemer går raskere enn vi har antatt vil flere ferger gå over til alternative fremdriftssystemer naturlig 

på et tidligere tidspunkt. 

 

                                                                 

14 Bellona og Siemens har utarbeidet en rapport som anslår at 84 ferger kan omgjøres til batteridrift og 54 ferger kan utvikles 

til hybriddrift. Dette vil gi store effekter på CO2-utslipp og NOX-utslipp (Siemens og Bellona , 2015). Samtidig konkluderer en 

nyere rapport fra Oslo Economics med at usikkerheten rundt lønnsomheten av elektrifisering og hybridisering er stor og at 

dette til og med kan være svakt ulønnsomt (Oslo Economics/DNV GL, 2016). I DNV GLs rapport om elektrifisering av bilferger 

i Norge undersøkes kostnadene ved å elektrifisere 52 utvalgte fergestrekninger. Kostnadene ved elektrifisering av disse 

fergestrekningen varierer stort. Omkring 30 prosent vil være lønnsomme med DNV GLs beregningsmetode i dag. Omkring 40 

prosent vil ha en samlet tiltakskostnad under 1100 kr/tonn CO2, som er gjennomsnittlig tiltakskostnad i Miljødepartementets 

prosjekt «Klimakur 2020». De resterende 30 prosentene vil ha en høyere tiltakskostnad enn dette per dags dato. Ingen av 

rapportene er fullverdige samfunnsøkonomiske analyser, men de indikerer at det på en rekke samband med egnet driftsprofil 

vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt med elektrifisering.   

15 Dersom det vil bli mulig å lade ferger med for eksempel skjøteledninger fra land vil det ikke kreve investeringer på land, 
men kun i nytt fergemateriell. En slik utvikling vil kunne gi mer utstrakt bruk av hybrid- og batteriløsninger og raskere 
fergefornyelse. Dette vil imidlertid kun være aktuelt på samband med lite hyppige avganger. 
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3. Beskrivelse av foreslåtte tiltak 

Menon har i dette oppdraget blitt bedt om å utrede utfasing av samtlige ferger bygget før 1993 innen 

henholdsvis 10 og 15 år. Tiltaket vil ha en effekt ved at eldre ferger fases ut tidligere enn 

fergerederiene opprinnelig planla. Samtidig informerer fergerederiene om at de vil utsette utskifting 

av eldre ferger så lenge som mulig fordi det antas å være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Vi antar 

derfor at tiltakene ikke fører til økt grad av fergefornyelse relativt til nullalternativet før de siste fem 

årene før reguleringen trer i kraft. Videre vil utskiftingstakten akselerer opp mot tidspunktet 

tiltakene trer i kraft.  

3.1. Samfunnsøkonomisk analyse av raskere utfasing av ferger uten 

skadestabilitet sammenlignet med nullalternativet 

I samfunnsøkonomiske analyser skal kun virkninger som kan tilskrives tiltaket telles med. I enkelte analyser vil 

kostnads- og nyttevirkninger være svært forskjellige i null- og tiltaksalternativene. Det er da nødvendig å beregne 

total nettonytte for nullalternativet og tiltaksalternativene, før man holder disse opp mot hverandre for å komme 

fram til samfunnsøkonomisk lønnsomhet for tiltakene. Dette kalles et bruttoregnskap. 

Forskjellen mellom null- og tiltaksalternativene, består av at i en andel av fergene blir skiftet ut på forskjellige 

tidspunkt.  I tiltaksbanen erstattes en andel av fergene tidligere enn i nullalternativet. Det er derfor mer 

formålstjenlig å kun beregne differansen i nytte- og kostnadsvirkninger mellom null- og tiltaksalternativene 

direkte. Dette kalles et nettoregnskap.  

Tiltakene vi vurderer består i at det innføres reguleringer som tilsier at ferger uten skadestabilitet må ut av drift 

innen henholdsvis 2027 eller 2032. Av intervjuer med de største fergeselskapene framgår det at disse vil forsøke 

å utsette utskiftningen av den eldre tonnasjen lengst mulig dersom slike reguleringer innføres. Fram til de siste 

fem årene før reguleringene trer i kraft antar vi derfor at tiltakene ikke vil påvirke fornyingstakten av disse 

fergene16. Utfasingstakten vil dermed være lik som i nullalternativet i fram til henholdsvis 2023 og 2028. Fergene 

som fases ut før dette vil fases ut som følge av blant annet økte miljøkrav, og ikke som følge av de foreslåtte 

tiltakene.17 Kun ferger som skiftes ut på forskjellige tidspunkter i null- og tiltaksalternativene har nytte- og 

kostnadsvirkninger som kan tilskrives tiltakene.  

3.2. Tiltak A: Ferger uten skadestabilitet må ut av drift innen 2027 

I tiltak A settes det krav til at ferger uten skadestabilitet må være ute av drift innen 1. januar 2027. For å beregne 

effekten av dette tiltaket har vi lagt til grunn at utfasingstakten vil være lik nullalternativet de neste fem årene. I 

perioden 2022-2027 vil utfasingstakten derimot øke kraftig. De nye fergene som kommer inn i markedet som 

følge av tiltakene vil trolig få mer miljøvennlige fremdriftssystemer. Samtidig er det viktig å huske på at fergene 

som skiftes ut som følge av tiltakene, er ferger som ikke blir skiftet ut som følge av miljøkrav innen 2023/2027. 

                                                                 

16 En av de viktigste grunnene til at fergeselskapene ikke vil kunne utsette alle investeringer forårsaket av tiltaket til 
2027 er anbudsreglene. Endringer i anbudskrav innad i anbudsperioder som påfører fergeselskapene økte kostnader 
må kompenseres fullt ut av den offentlige oppdragsgiveren. Vi legger derfor til grunn at anbud med start før 2027 og 
varighet ut 2028 eller lenger vil inneholde krav om at fergene på de aktuelle sambandene skal ha skadestabilitet og at 
fergeselskapene derfor vil gå til innkjøp av nye ferger ved start av slike anbud. 
17 En innvending mot et slikt argument kan være at flere rederier har opplevd svak lønnsomhet over tid kombinert noe 
som har ført til svake finansieringsmuligheter og dermed en for lav takt i fergefornyelsen. 
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Det er naturlig at det vil stilles sterkest miljøkrav der gevinstene av dette er mest lønnsomt. Fergene som skiftes 

ut som følge av tiltaket antas derfor å operere på samband der miljøgevinstene av slike krav er mindre og/eller 

kostnadene forbundet med dem høyere.18 De gjenværende fergene som fases ut som følge av tiltaket vil dermed 

i mindre grad enn fergene som fases ut naturlig vil gå over til batteri- og hybriddrift. Utskiftingen som tiltaket vil 

utløse vil føre til mer energieffektive ferger, men da gjerne med andre alternative drivstoff eller mer 

energieffektive dieselmotorer (disse vil sannsynligvis ha mulighet for å installere batteripakker eller lignende i 

framtiden19).   

Grafen under viser effekten av dette tiltaket sammenlignet med nullalternativet. Som vi ser vil det ikke være 

noen effekt av tiltaket de neste fem årene, men effekten vil øke kraftig i årene rundet 2027. Totalt vil tiltaket 

føre til at fergene uten skadestabilitet er i drift rundt 730 færre fergeår. 

Figur 5: Differanse mellom nullalternativ og alternativbane der alle fartøy fases ut før 2027. Kilde: Menon (2017) 

  

                                                                 

18 På samband med lav hyppighet er ikke hurtiglading nødvendig og det mulig at teknologien i framtiden vil tillate 
ladning ved hjelp av skjøtekabler fra land. I dette tilfellet vil elektrifisering ikke kreve investeringer på land. Gevinstene 
av elektrifisering av disse sambandene vil være begrensede på grunn av lav hyppighet. Merkostnadene av 
elektrifisering dersom fergene uansett må skiftes ut vil imidlertid også være lave. 
19 Tiltaket i seg selv vil ikke være utløsende årsak for at slike batteripakker installeres på et seinere tidspunkt og 
holdes derfor utenfor analysen. 
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3.3. Tiltak B: Ferger uten skadestabilitet må ut av drift innen 2032 

I tiltak B settes det krav til at ferger uten skadestabilitet må være ute av drift innen 1. januar 2032. For å beregne 

effekten av dette tiltaket har vi lagt til grunn at utfasingstakten vil være tilnærmet lik nullalternativet fram til 

2028. Grafen under viser effekten av dette tiltaket sammenlignet med nullalternativet. Som vi ser vil det ikke 

være noe effekt av tiltaket de neste ti årene, men effekten vil øke kraftig i årene etter 2027. Vi tar tilsvarende 

antagelser som ved tiltak A, hva gjelder fremdriftssystemer for fergene som skiftes ut som følge av tiltakene.  

Totaleffekten av tiltaket vil tilsvare i overkant av 440 fergeår.  

Figur 6: Differanse i antall fergeår mellom nullalternativ og alternativbane der alle fartøy fases ut innen 2032. Kilde: 
Menon (2017)  
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4. Analyse av samfunnsøkonomiske kostnadsvirkninger 

De prissatte samfunnsøkonomiske kostnadene knyttet til tiltaket skyldes i hovedsak fremskyndet 

innkjøp av nytt kostbart fergemateriell. Disse kostnadene må i stor grad bæres av staten. I 

samfunnsøkonomiske analyser legges det til en skattekostnad når tiltak fører til økte kostnader for 

staten. Dette er den andre store kostnadsvirkningen. Prissatte kostnader beregnes til å være om 

lag 1,6 milliarder og 0,8 milliarder kroner for henholdsvis tiltak A og B.  

Både i null- og tiltaksalternativene vil det samme antallet ferger skiftes ut. Forskjellen er at en andel av dem vil 

skiftes ut på et tidligere tidspunkt i tiltaksalternativene slik vist i kapittel 3. Dermed vil de totale investerings-

kostnadene være identiske mellom nullalternativet og tiltaksalternativene målt i 2017-kroner. Å fremskynde 

investeringene innebærer likevel en samfunnsøkonomisk nettokostnad, ettersom investeringssummen dis-

konteres med 4 prosent per år den utsettes. For å illustrere dette kan et eksempel være nyttig. Dersom man skal 

kjøpe inn en ferge til 100 millioner 2017-kroner i år, vil man måtte ut med nettopp 100 millioner 2017-kroner. 

Dersom man skal kjøpe den tilsvarende fergen for 100 millioner 2017-kroner om ti år, vil den reelt sett kun ha 

en kostnad på 67,5 millioner i dag, ettersom disse 67,5 millionene med en avkastning på 4 prosent årlig vil være 

verdt 100 millioner om ti år. Den samfunnsøkonomiske kostnaden av å investere i fergen ti år tidligere vil dermed 

være differansen mellom disse beløpene, nemlig 32,5 millioner.  

For å kunne beregne denne kostnaden har vi behov for anslag på investeringskostnad for moderne ferger i de 

forskjellige størrelseskategoriene. For å anslå disse har vi hentet inn fergepriser gjennom intervjuer med ferge-

rederier og verft, offentlig tilgjengelig informasjon om investeringskostnaden (LMG Marin, 2016) på ferger som 

har vært kjøpt de seneste årene (Clarkson Research, Des 2016). Som følge av lav kapasitetsutnyttels og relativt 

lav etterspørselsvekst, antar vi at de nye fergene vil ha om lag samme gjennomsnittlige passasjerkapasitet som 

fergene som skiftes ut. Gjennomsnittlig passasjerkapasitet blant de utgående fergene innen hver størrelses-

kategori og anslag på investeringskostnad for nye moderne ferger med tilsvarende størrelse vises i Tabell 2 under. 

Investeringskostnadene vil variere noe avhengig av hvilke drivstoff fergene skal bruke. Det er også naturlig at 

kostnadene vil endre seg i fremtiden som følge av teknologisk utvikling.   

Tabell 2: Gjennomsnittlig passasjerkapasitet på ferger uten skadestabilitet og anslått gjennomsnittlig investeringskostnad 
for moderne ferge på samme størrelse, fordelt på størrelseskategorier. Kilde: Sjøfartsdirektoratet, Clarkson Shipping, LNG 
Marine og Menon 

Passasjerkapasitet Gjennomsnittlig passasjerkapasitet Investeringskostnad (mill. 2017-kroner)  

1-100 71 40 

101-200 164 100 

201-300 268 160 

301> 385 225 

 

Som forklart over innebærer det en samfunnsøkonomisk kostnad at tiltakene framskynder en utskiftning av en 

ferge et år. For hele fergeflåten uten skadestabilitet vil kostnaden avhenge av summen av antall år tidligere 

fergene i hver størrelseskategori skiftes ut som følge av tiltaket. Sagt på en annen måte er det relevante 

differansen i antall år fergene uten skadestabilitet er i drift i nullalternativet og tiltaksalternativene. I tabellen 

under vises totalt antall fergeår investeringene i nye ferger framskyndes. Vi antar at investeringskostnaden av 

skipene tas året før de skal settes ut i drift, ettersom det tar noe tid å bygge nye ferger.  
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Tabell 3: Differanse mellom null-alternativ og tiltakene målt i antall fergeår.   

 

Passasjerkapasitet 

Utfasing innen 2027 

Differanse i antall fergeår  

Utfasing innen 2032 

Differanse i antall fergeår 

0-100 253 160 

101-200 423 273 

201-300 52 9 

301> 1 0 

Sum 728 442 

 

4.1. Økt skattekostnad 

Den andre kostnadsvirkningen av tiltakene er skattekostnaden. Som forklart i kapittel 2.1.3 skal det legges til 20 

prosent på kostnader som faller på det offentlige i samfunnsøkonomiske analyser. For å beregne skatte-

kostnaden av framskyndet utskiftning av de eldre fergene, trenger vi dermed et anslag på hvor stor del av 

kostnaden av fornyelse av fergeflåten som vil veltes over på det offentlige. På bakgrunn av intervjuer med 

fergeselskapene, Statens Vegvesen og strukturen i fergemarkedene antar vi at 90 prosent av kostnaden vil 

overføres til det offentlige i form av høyere anbudspriser, mens de resterende ti prosentene vil dekkes av 

fergeselskapene og eventuelt høyere fergepriser enn det ellers ville vært.  

4.2. Totale prissatte kostnader ved tiltakene 

Tabell 4 under viser de totale samfunnsøkonomiske kostnadene av tiltakene. En utfasing innen 2027 anslås å ha 

en kostnad på om lag 1,6 milliarder kroner, mens den anslås til om lag 0,8 milliarder ved utfasing innen 2032. 

Tabell 4: Samfunnsøkonomiske kostnader av tiltakene 

Passasjerkapasitet Samfunnsøkonomiske kostnader (mill. 2017-kroner) 

Utfasing innen 2027                           Utfasing innen 2032 

0-100 226 128 

101-200 930 533 

201-300 216 32 

301> 6,8 0 

Sum 1378 692 

   

Skattefinansieringskostnad 248 124 

Samlet samfunnsøkonomisk 

kostnad 

1 626 816 
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5. Analyse av samfunnsøkonomiske nyttevirkninger 

Det er identifisert fem kvantifiserbare nytte-effekter ved at ferger uten skadestabilitet fases ut 

raskere. For det første vil en utskiftning av eldre fergemateriell føre til en lavere risiko for tap av 

liv, helse og last. Videre legger vi til grunn at raskere utskiftning av eldre ferger lavere drifts- og 

vedlikeholdskostnader. I tillegg vil det være en viss salgsgevinst ved at de eldre fergene enten 

kondemneres (skrapverdi) eller selges til aktører i utlandet. Videre reduseres 

skattefinansieringskostnaden noe som følge av de to sistnevnte virkningene. Til slutt vil nytt 

fergemateriell å ha mer miljøvennlige fremdriftssystemer, og dermed bidra til reduserte 

miljøutslipp. Nytteeffekter knyttet til teknologiutvikling og sysselsetting er ikke kvantifisert, men 

behandles under ikke-prissatte virkninger.  

5.1. Sikkerhetskrav vil føre til lavere utslipp av klimagasser og NOx 

Tiltakene vi analysere vil medføre at eldre ferger skiftes ut raskere. De nye fergene som kommer til 

vil være mer energieffektive og i stor grad kunne få mer miljøvennlige fremdriftssystemer. Vi 

beregner nyttegevinsten av reduserte utslipp av klimagasser og NOx til å være om lag 240 millioner 

og 130 millioner kroner for henholdsvis tiltak A og B. 

En utfasing av eldre ferger vil bidra positivt for å redusere utslipp av klimagasser og NOx. De eldste fergene har 

utdaterte, ineffektive fremdriftssystemer og design. Det fremkommer av intervjuer med de fire største ferge-

selskapene at en moderne dieselferge har lavere drivstofforbruk og dermed lavere miljøutslipp. I tillegg vil man 

få ytterligere effekter dersom andre fremdriftssystemer som hybrid, LNG eller biodiesel tas i bruk.  

For at batteridrift skal utløses av tiltakene, kreves det i mange tilfeller at det offentlige gjennomfører de nød-

vendige investeringene i strømnettet på et tidligere tidspunkt.20 Regulering av ferger uten skadestabilitet vil 

derfor ikke automatisk kunne utløse batteridrift i seg selv. Dersom den utløser slike investeringer vil det være 

sannsynligvis på samband der kostnaden er høy relativt til nytte. Det er derfor usikkert om disse investeringene 

vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Vi har ikke prissatt nytte og kostnader av denne mulige effekten, men 

behandlet den under ikke-prissatte virkninger i kapittel 6.1.3. 

Ved bruk av nyere og mer effektive fremdriftssystemer vil utslipp av CO2 og NOx uansett kunne reduseres 

dramatisk. Andre miljøeffekter kan også inntreffe, men disse antas å være marginale. Effekten på utslipp 

avhenger hovedsakelig av fem faktorer:  

 Hvor mange færre år de eldre fergene vil være i drift i tiltaksalternativene sammenlignet med 

utviklingen i fravær av tiltak (nullalternativet) 

 Hvor mange kilometer hver ferge uten skadestabilitet kjører per år 

 Størrelsen på fergene og dermed drivstoff- og effektbehov 

 Hvilke drivstoffløsninger som velges på fergene som skiftes ut raskere som følge av tiltaket 

 Hvilke utslippsreduksjoner disse drivstoffløsningene gir relativt til fergene uten skadestabilitet 

                                                                 

20 Unntaket er batteridrift som ikke krever investeringer i hurtigladestasjoner og strømnett, for eksempel grunnet lite 
hyppige avganger. På slike samband vil det kunne være mulig at tiltaket ene og alene utløser flere fergeår med 
batteridrift. På grunn av lav hyppighet vil elektrifisering av disse imidlertid ha begrensede miljøeffekter.  
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5.1.1. Miljøgevinsten av forskjellige typer fremdriftsteknologi 

Valget av teknologiske løsninger har stor effekt på størrelsen av utslippene. Mens 90 prosent av CO2
21 og 100 

prosent NOx fjernes ved batteriløsninger, er eksempelvis effekten ved LNG langt lavere. Forventet reduksjon i 

utslipp ved ulike drivstofftyper er vist i tabellen under. Denne viser reduksjon relativt til moderne dieselmotorer. 

Vi legger til grunn at 30 til 50 år gamle ferger har mindre effektive motorer enn moderne dieselmotorer og 

dermed vil en oppnå 20 prosent besparelse relativt til en moderne dieselferge.22  

Tabell 5: Utslippsreduksjon23 ved ulike drivstofftyper. Kilde: LNG Marine, Statens vegvesen (2011) og DNV GL 

 
CO2-utslipp NOx-utslipp 

Marin Destillat 
(MGO/MDO) 

0 % 0 % 

LNG 0-20 % 90 % 

Biodrivstoff 50 % 0 % 

Batteri 90 % 100 % 

Hybrid 30-80 % 30-80 % 

 

5.1.2. Nye miljøkrav vil føre til fergefornyelse 

Som beskrevet i omtalen av nullalternativet i kapittel 2.2, er vår vurdering er stor del av fergefornyelsen vil 

komme som følge av miljøkrav som settes i anbudsprosessene, samt andre investeringer og støtteordninger. 

Miljøkravene og investeringene vil antas å rettes inn først mot samband den samfunnsøkonomiske gevinsten av 

dette er størst. Miljøgevinstene som realiseres som følge av miljøkrav kan ikke tillegges tiltakene og holdes 

utenfor analysen. Investeringer i mer miljøvennlige fremdriftssystemer på fergene som skiftes ut som følge av 

tiltaket vil derimot gi nytteeffekter. Dersom de velger å skifte dem ut med moderne dieselferger vil dette også gi 

utslippsreduksjoner. 

I løpet av 2018 og 2019 skal nærmere 60 fergesamband utlyses alene (Oslo Economics/DNV GL, 2016). Rederiene 

vi har snakket med hevder at det må stilles miljøkrav i anbudene for at det skal investeres i nye ferger med 

alternativ fremdriftsteknologi. Vi antar at miljøkrav som har størst effekt på utslipp (batteridrift) blir stilt der det 

er mest lønnsomt. På sambandene der slike krav ikke er stilt innen reguleringene trer i kraft antas slike krav å 

være langt mindre lønnsomme. Vi antar derfor at fergene som skiftes ut tidligere på grunn av tiltakene i liten 

grad vil benytte batteri- eller hybridfremdrift og at tiltaket ikke vil utløse investeringer i ladestasjoner og i 

strømnettet.24  Dermed vil mye av det største potensialet for utslippsreduksjoner tas ut som følge av nye krav i 

anbudene de neste årene. I tillegg kan man få en ytterligere effekt ved at ferger med miljøvennlig drivstoff blir 

                                                                 

21 Sammenlignet med dieselfremdrift reduseres utslippene fra selve forbrenningsprosessen med 100 prosent, men siden det er CO2-utslipp 
tilknyttet produksjon av strøm regnes det med 90 prosent. Dette er i henhold til Statens vegvesen (2011).  
22 Anslaget er basert på intervjuer med sentrale personer i de fire fergeselskapene, samt en av forfatterne bak (DNV GL, 2015). Deres anslag 
varierer mellom 10-30 prosent og vi legger oss derfor på midten av disse. 
23 Ulike kilder regner noe ulikt på utslippene ved ulike drivstofftyper. Vi har lagt CO2-ekvivalenter til grunn, og dermed vil LNG-drift ikke føre 
til reduksjon i CO2-utslipp. Biodrivstoff har i prinsippet ingen CO2-utslipp i en livsløpsvurdering. DNV GL bruker i sine analyser en 100 
prosents reduksjon i CO2-utslipp, mens Statens vegvesen legger til grunn 50 prosent. NOx-utslipp kan reduseres med opptil 100 prosent 
dersom biogass brukes istedenfor biodiesel. For hybriddrift vil CO2- og NOx-utslipp variere avhengig av hvor stor grad elektrisk motor 
brukes. Vi har lagt en snittvurdering på 30-80  prosent til grunn i dette oppdraget.  
24 Tiltaket vil likevel kunne utløse noe hybrid- og batteridrift. Dette kan skje dersom teknologiutviklingen tillater lading gjennom for 
eksempel skjøtekabler trukket fra land. Dette vil være mer sannsynlig for samband med lite hyppige avganger, ettersom hurtiglading ikke er 
nødvendig på slike.  På grunn av lav hyppighet vil elektrifisering av disse imidlertid ha begrensede miljøeffekter. Det er usikkert om det vil 
føre til økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet dersom tiltakene likevel skulle føre til raskere overgang til batteridrift som krever investeringer 
på land. Vi behandler denne mulige effekten som en ikke-prissatte virkning, se 6.1.3. 
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lønnsomme som følge av en kombinasjon av forsterkede støtteordninger, avgifter og fallende kostnader. I vårt 

nullalternativ vil også de største og mest aktive (målt i utseilt distanse) erstattes først og samtidig som i 

tiltaksalternativene. Alle disse effektene setter en sterk begrensning på hvor sterk effekt et eventuelt 

sikkerhetstiltak vil ha på utslipp av CO2 og NOx.  

5.1.3. Utslippsreduksjoner som følge av tiltakene 

Utskifting av eldre ferger vil ha en positiv effekt på utslipp av klimagasser og NOx. Det er derimot svært 

vanskelig å vite eksakt størrelse på utslippsreduksjonene, ettersom dette avhenger av hvilke løsninger som vil 

bli valgt på de ulike sambandene og hvilken teknologi som vinner frem  (DNV GL, feb 2015). Vi antar at fergene 

som blir skiftet ut raskere som følge av tiltaket vil ha en miks av formene for framdriftsteknologi, inkludert mer 

effektive dieselmotorer og et mindre innslag av hybrid- og batteridrift. I vår modell har vi lagt til grunn en 

gjennomsnittlig reduksjon på 30 prosent i CO2 og 35 prosent i NOx per utseilt distanse ved fremskyndet 

fornyelse. Dersom andelen batteridrift, biodrivstoff eller LNG blir langt høyere enn vi antar, vil reduksjonen 

kunne bli større. Samtidig vil en økt grad av slike løsninger innebære lavere besparelser i driftskostnadene enn 

det vi har beregnet i neste delkapittel. Effektene utjevner dermed hverandre i stor grad.  

For å beregne utslippsreduksjonen er det behov for tall på gjennomsnittlig utseilt distanse per ferge uten 

skadestabilitet, samt dieselforbruk per utseilt distanse for eldre ferger av forskjellige størrelser og CO2- og NOx-

utslipp per tonn diesel. I tillegg er det behov for verdsettingspriser per tonn sluppet ut av CO2 og NOx. Disse, 

samt kilden vi har brukt til å fastsette dem, vises i Tabell 6 under.  

Ettersom vi ikke har informasjon om utseilt distanse fordelt på størrelseskategorier, har vi som en forenklende 

forutsetning antatt at gjennomsnittsverdiene for disse ikke varierer mellom størrelseskategoriene. Vi tar 

hensyn til at ferger vil ha lavere drivstoff forbruk jo mindre de er, ved å benytte anslag på gjennomsnittlig 

dieselforbruk fergene i hver av de fire størrelseskategoriene vi opererer med. 

Vi gjennomfører usikkerhetsanalyser av antagelsen om prosentvise utslippsreduksjoner for ferger skiftet tidligere 

som følge av tiltaket. Vedlegget med Forutsetninger for utregning av utslippsreduksjoner og reduserte 

driftskostnader går nærmere inn på hvordan vi har kommet fram til tallene i Tabell 6 og hvordan de forskjellige 

kildene er brukt. 

Tabell 6: Forutsatte gjennomsnittlige utslipp og dieselforbruk per utseilt distanse og utseilt distanse per ferge, samt 
verdsettingspriser for utslipp og forventede utslippsreduksjoner som følge av tiltakene. Kilde: Statens vegvesen, DNV GL, 
Kystverket, Fergedatabanken og Menon 

  Kilde 

Årlig utseilt distanse per ferge uten 

skadestabilitet  

2636 km (DNV-GL, Mars 2016), Fergedatabanken 

Tonn CO2 per tonn diesel  3,09 tonn CO2/tonn diesel (DNV GL, 2015), Menon 

Tonn NOx per tonn diesel 0,052 tonn NOx/tonn diesel (Bellona & Siemens, 2015) 

Verdsettingsfaktor per tonn  

CO2-ekvivalenter 

326-1017 kr/tonn CO2
 (øker 

over tid)25 

Kystverket, (Statens Vegvesen, 2014) 

                                                                 

25 Verdsettingsfaktoren for CO2 er ifølge Kystverket og Vegvesenets håndbok i konsekvensanalyser 326 kr/tonn CO2 i 
2017. Ettersom konsekvensene av slike utslipp øker med mengden CO2 som allerede er sluppet ut, øker 
verdsettingsfaktoren årlig fram til 2030, før den holdes fast på 1017 2017-kroner/tonn CO2 ut analyseperioden. 
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Verdsettingsfaktor per tonn NOx 68 600-96 000 kr/tonn NOx  

(øker over tid)26 

(Statens Vegvesen, 2014), Menon 

Tonn diesel per 1000 km utseilt distanse  (DNV GL, 2015), Alvar Mjelde (DVN-GL), 

Menon, Intervjuer med fergeselskapene 

- 70 passasjerkapasitet, 20 PBE  8.2 tonn diesel/1000km utseilt 

distanse 

 

- 165 passasjerkapasitet, 35 PBE 9.8 tonn diesel/1000km utseilt 

distanse 

 

- 270 passasjerkapasitet, 75 PBE 12.2 tonn diesel/1000km utseilt 

distanse  

 

- 385 passasjerkapasistet, 100 PBE 14.7 tonn diesel/1000km utseilt 

distanse 

 

   

Antatt utslippsreduksjon for ferger skiftet ut 

pga. tiltaket 

  

- CO2-utslipp per utseilt distanse 30 % Menon, (LMG Marin, CMR Prototech & 

Norsk Energi, 2016), Statens 

vegvesen (2011) og DNV GL  

- NOx-utslipp per utseilt distanse 35 % Menon, (LMG Marin, CMR Prototech & 

Norsk Energi, 2016), Statens 

vegvesen (2011) og DNV GL  

 

For å regne ut den samfunnsøkonomiske nytten av utslippsreduksjonene i hvert år ganges differansen i antall 

ferger uten skadestabilitet mellom null- og tiltaksalternativene for hver størrelseskategori dette året med utseilt 

distanse per ferge, utslipp per utseilt distanse for hver størrelseskategori, verdsettingsfaktor per utslipp og 

utslippsreduksjonen. Deretter summeres årene og neddiskonteres til 2017. For utfasing innen 2027 utgjør dette 

om lag 240 millioner kroner, mens det for utfasing innen 2032 utgjør om lag 130 millioner. Dette er dermed den 

nest største nytteeffekten av tiltaket etter endring i drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Tabell 7: Samfunnsøkonomisk nytte av reduserte miljøutslipp som følge av tidligere utfasing av ferger uten 
skadestabilitet. Kilde: Menon Economics 

 Samfunnsøkonomisk nytte (mill. 2017-kroner) 

Type utslipp Utfasing innen 2027 Utfasing innen 2032 

CO2
 88 50 

NOx 154 84 

Sum 241 134 

 

 

                                                                 

26I henhold til DFØs veileder i samfunnsøkonomiske analyser skal verdsettingsfaktorer for liv, helse og miljø øke i takt 
med forventet vekst i BNP fra siste Perspektivmelding, dersom andre baner for verdsettingsfaktorer ikke er etablert. I 
gjeldende Perspektivmelding (2013) er denne veksten satt til 1,3 prosent årlig. Dermed øker verdsettingsfaktoren fra 
68 600 2017-kr per tonn NOx i 2017 til 96 000 2017-kroner i 2042. Verdsettingsfaktoren gjelder for spredtbygde strøk. 
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5.2. Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader  

Ferger bygget før 1993 har dieselmotorer som er mindre energieffektive enn dagens standard, samt at skrogene 

kan være tyngre og krever dermed mer energi å drive fremover. Som nevnt i det foregående kapittelet vil en 

moderne dieselferge kreve opp mot 30 prosent mindre diesel per utseilt kilometer relativt til en 30 til 50 år 

gammel ferge av samme størrelse. Besparelsen vil varier avhengig av drivstofftype. Biodrivstoff vil eksempelvis 

gi mindre kostnadsreduksjoner på grunn av at dette drivstoffet er dyrere. I den grad tiltakene utløser økt bruk av 

batteridrift vil dette potensielt også kunne gi driftskostnadsreduksjoner. Samtidig fører alternative drivstoff til 

en del nye kostnader. I en relativt ny analyse for Statens Vegvesen viser LMG Marin at totalkostnadene for 

biodiesel, LNG og batteri/hybrid i de fleste tilfeller ligger mellom 5 og 50 prosent høyere sammenlignet med 

diesel mekanisk fremdrift i dag (LMG Marin, CMR Prototech & Norsk Energi, 2016)27. I tillegg legger vi til grunn 

at de mest kostnadseffektive løsningene vil fases inn først uavhengig av sikkerhetstiltakene presentert her.  

Allikevel regner vi med besparelser ved drift og vedlikehold. Det skyldes at vi legger til grunn at fergene som fases 

ut er svært gamle og som et minimum kan de erstattes av mer drivstoffgjerrige modeller. 

Vedlikeholdskostnadene ved nye ferger er også lavere. Vi bruker besparelser i drivstoffkostnader som en proxy 

for besparelser i driftskostnader. Samlet sett antar vi at drivstofforbruk per utseilt distanse i gjennomsnitt vil falle 

med 30 prosent for nye ferge kontra ferger bygget før 1993. Vi benytter videre de samme forutsetningene for 

utseilt distanse per ferge og drivstofforbruk som vist i kapittel 5.1. I tillegg har vi forutsatt en pris per tonn bunkers 

på 4 650 kroner før avgifter.28 Dersom prisen på drivstoff blir systematisk høyere eller lavere enn dette i 

framtiden vil dette endre nyttegevinsten.29 Vi gjennomfører derfor en usikkerhetsanalyse av denne antagelsen.  

For å regne ut den samfunnsøkonomiske nytten av redusert drivstofforbruk i hvert år ganges differansen i antall 

ferger uten skadestabilitet mellom null- og tiltaksalternativene for hver størrelseskategori dette året med utseilt 

distanse per ferge, drivstofforbruk per utseilt distanse for hver av størrelseskategoriene, bunkersprisen og 

drivstofforbruksreduksjonen. Deretter summeres årene sammen og neddiskonteres til 2017. 

Ettersom ferger bygget før 1993 er gamle er vedlikeholdskostnadene ved disse høyere sammenlignet med helt 

nye ferger. Vi har anslått den gjennomsnittlige årlige besparelsen på vedlikehold for ferger bygget før 1993 

kontra nye ferger til 0,5 millioner kroner for ferger med lavere passasjerkapasitet enn 200 og 1 million kroner for 

ferger større enn dette. Anslaget er basert på intervjuer med de fire største fergeselskapene. Den 

samfunnsøkonomiske nytten av reduserte vedlikeholdskostnader beregnes ved å multipliseres differansen i 

antall ferger uten skadestabilitet i null- og tiltaksalternativene for hver størrelseskategori dette året med den 

årlige vedlikeholdskostnadsreduksjonen. Deretter summeres årene sammen og neddiskonteres til 2017.  

Tabell 8: Nyttevirkninger av reduserte vedlikeholds- og driftskostnader som følge av framskyndet utfasing av ferger uten 
skadestabilitet. Kilde: Menon Economics 

 Samfunnsøkonomisk nytte (mill. 2017-kroner) 

 Utfasing innen 2027 Utfasing innen 2032 

Reduserte vedlikeholdskostnader 221 111 

Redusert drivstofforbruk 142 74 

Sum 363 186 

                                                                 

27 Dette inkludere investeringskostnader og 10 års drift.  
28 Bunkerpris er innhentet fra www.bunkerindex.com per 4/1-2017 og omregnet til norske kroner. 
29 Det er likevel ikke grunn til å tro at vi undervurderer nytten kraftig. Dette kommer av at en langt høyere drivstoffpris vil medføre 
at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt for fergeselskapene å kjøpe inn moderne ferger uavhengig av tiltakene. Dermed vil 
eventuelle nytteeffekter av store økninger i drivstoffprisene komme som følge av nettopp denne økningen og ikke av tiltakene. 

http://www.bunkerindex.com/prices/bixfree.php?priceindex_id=4
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5.3. Framskyndet videresalg av ferger uten skadestabilitet 

Tiltakene vil føre til at ferger uten skadestabilitet skiftes ut på et tidligere tidspunkt. Dermed videreselges de også 

på et tidligere tidspunkt. At denne salgsinntekten kommer tidligere i analyseperioden er en samfunnsøkonomisk 

nyttevirkning.30 På bakgrunn av intervjuer med fergeselskapene og offentlig kjente salg av ferger bygget før 1993 

de siste årene har vi anslått den gjennomsnittlige videresalgsverdien av fergene i hver av kategoriene. Verdien 

av disse fergene varierer i svært stor grad med hvor godt de er vedlikeholdt, hvor store de er og deres byggeår, 

men all vår informasjon tyder på at det er et fullt fungerende annenhåndsmarked for slike ferger. Vi har tatt 

høyde for den gjennomsnittlige alderen til fergene uten skadestabilitet innen hver kategori i våre verdianslag. 

Tabell 9 under viser gjennomsnittsalder og anslått videresalgsverdi for fergene uten skadestabilitet.  Tabell 9 

viser den samfunnsøkonomiske nytten av framskyndet videresalg av eldre tonnasje.31 

Skattekostnaden vil også bli noe redusert som følge av at salg av eldre tonnasje skaper inntekter til rederiene. 

Dette er behandlet i neste delkapittel.  

Tabell 9: Gjennomsnittsalder og anslått gjennomsnittlig videresalgsverdi for ferger uten skadestabilitet. Fordelt på 
størrelseskategorier. Kilder: 

Passasjer-

kapasitet 

Gjennomsnittlig 

passasjerkapasitet 

Gjennomsnittsalder 

per 2017 

Videresalgsverdi  

(mill. 2017-kroner)  

0-100 71 47 2 

101-200 164 40 5 

201-300 268 34 10 

301> 385 33 20 

Tabell 10: Samfunnsøkonomisk nytte av framskyndet videresalg av ferger uten skadestabilitet 

Passasjerkapasitet Samfunnsøkonomiske kostnader (mill. 2017-kroner) 

Utfasing innen 2027                                        Utfasing innen 2032 

0-100 10,9 6,1 

101-200 44,7 25,6 

201-300 13,0 1,9 

301> 0,6 0 

Sum 69,1 33,6 

 

5.4. Redusert skattefinansieringskostnad  

Store deler av investeringskostnaden ved innkjøp av nye ferger vil bæres av det offentlige. Av samme grunn er 

det naturlig å regne med at fergeselskapene vil senke sine anbudspriser som følge av reduserte drifts- og 

vedlikeholdskostnader og framskyndet videresalg av eldre ferger. Vi antar også her at 90 prosent av denne 

                                                                 

30 Like mange fartøy vil selges uavhengig av tiltaket, men dersom tiltakene gjennomføres vil noen av fartøyene selges 
tidligere. Som følge av diskontering vil en gevinst på 1 krone tidlig i analyseperioden være mer verdt enn 1 krone 
seinere i analyseperioden. Derfor vil tidligere salg av eldre ferger utgjøre en nyttevirkning. Se kapittel Feil! Fant ikke 
referansekilden. for en mer utfyllende forklaring av mekanismen.  
31 Vi har her antatt at de eldre fergene videreselges helt mot slutten av året de går ut av drift. 
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gevinsten tilfaller det offentlige. Dette fører til redusert skattefinansieringskostnad slik vist i Tabell 11. Ettersom 

reduksjonen i drifts- og vedlikeholdskostnader samt gevinsten av fremskyndet salg av eldre ferger er langt lavere 

enn kostnaden ved fremskyndet investering i nye ferger, vil tiltakene føre til et netto provenytap. Dermed er 

netto skattefinansieringskostnad også negativ og lik henholdsvis 170 og 80 millioner 2017-kroner for utfasing 

innen 10 og 15 år. 

Tabell 11: Redusert skattefinansieringskostnad som følge av reduserte vedlikeholds- og driftskostnader og fremskyndet 
videresalg av eldre ferger. Kilde: Menon Economics 

 Samfunnsøkonomisk nytte (mill. 2017-kroner) 

 Utfasing innen 2027 Utfasing innen 2032 

Redusert skattefinansieringskostnad 78 39 

5.5. Lavere risiko for tap av liv, helse og last  

I risikovurderinger utført av Sjøfartsdirektoratet som ligger til grunn for denne rapporten beskrives det hvordan 

skadestabilitet32 kan begrense skadeomfang ved ulykker. Effekten av lekkstabilitet antas å være avgjørende på 

konsekvensene av alvorlige grunnstøtinger og kollisjoner med tanke på tap av menneskeliv. Lekkstabilitet kan 

også være relevant på andre ulykkestyper, men effekten er så liten at den ikke kvantifiseres. Den anslåtte risikoen 

for tap av liv, helse og last som mangel på skadestabilitet medfører er imidlertid så lav at nyttegevinstene av 

fremskyndet utfasing av ferger uten skadestabilitet er marginale. Dette kommer av at fergedrift i Norge i dag er 

svært sikker. 

Samfunnsøkonomiske kost-nytteanalyser tar utgangspunkt i forventningsverdier og er risikonøytrale. 

Befolkningen er imidlertid i stor grad er risikoaverse. Med hendelser som inntreffer svært sjeldent er i tillegg ikke 

den observerte risikoen for hendelsene nødvendigvis representative for den underliggende sannsynligheten for 

slike hendelser. Det er derfor mulig at risikoen for tap av menneskeliv som følge av mangel på skadestabilitet er 

langt høyere enn det man har observert, gjennom at vi kun har vært heldige som har unngått slike ulykker. Vi 

gjennomfører derfor en break-even analyse av hvor høyt forventet antall omkomne per år forbundet med 

mangel på skadestabilitet må være for at tiltakene skal være lønnsomme, i kapittel 8. Dersom mindre endringer 

i den forventede risikoen for tap av liv og helse tipper regnestykket, kan dette være en begrunnelse for å legge 

føre-var-prinsippet til grunn, og innføre tiltakene til tross for at de trolig vil medføre et samfunnsøkonomisk tap. 

I samme kapittel beregner vi kostnaden av den verst tenkelige fergeulykken som kan unngås som følge av 

tiltakene.  

5.5.1. Risiko tilknyttet mangel på lekkstabilitet 

En ferges lekkstabilitet følger av skadebegrensende barrierer som bidrar til å begrense vannfylling ved hull på 

skroget under vannlinjen. Lekkstabilitet innebærer typisk inndeling av fartøyet i flere vanntette seksjoner. 

Størrelsen på seksjonene tilpasses slik at en vanninntrenging i en seksjon i seg selv ikke er tilstrekkelig til at 

fartøyet kantrer. Ytterligere sikkerhet oppnås ved mer finmasket inndeling. I tillegg har de fleste ferger uten 

lekkstabilitet passasjersalongen under bildekket. Dermed øker sjansen for stor vanninntrenging samtidig som 

denne vanninntrengingen i de fleste tilfeller vil være der passasjerene oppholder seg under overfarten, noe som 

øker sannsynligheten for drukning ved vanninntrenging ytterligere. 

                                                                 

32 Skadestabilitet går også under betegnelsen «lekkstabilitet». 
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Disse barrierene har dermed ingen effekt før skaden har inntruffet og påvirker ikke sannsynlighet for at en ulykke 

vil inntreffe. Tabellen nedenfor beskriver hva effekten av lekkstabilitet vil være ved ulike ulykkestyper. Effekten 

er liten bortsett fra ved ulykkestypene grunnstøting og kollisjon.  

Tabell 12: Effekt av lekkstabilitet ved forskjellige ulykkestyper 

Ulykkestype Beskrivelse Effekt av lekkstabilitet 

Grunnstøting Grunnstøting der skrog skades så 

mye at vanninntrenging oppstår.  
Fullstendig avverge tap av fartøy eller forsinke 

hendelsesforløp ved omfattende skade. 
Kollisjon Kollisjon der skrog under vannlinje 

skades så mye at vanninntrenging 

oppstår. 

Brann Fartøyet brenner. For å få kontroll 

med situasjonen må en bruke store 

mengder vann. 

Liten. 

Påvirker sannsynlighet for eventuelt tap av fartøy, 

men har liten effekt på tap av menneskeliv. Dette 

fordi en i aktuelle situasjoner vil ha gjennomført 

evakuering av fartøyet. 

Kantring Fartøyet kantrer på grunn av 

svekket stabilitet og/eller store ytre 

krefter. Skrog er intakt. 

Liten. 

Lekkstabilitet vil føre til at skroget fortsetter å flyte 

lenger. Dette øker sjanser for å kunne redde 

personer som er fanget i luftlommer. 

Sannsynligheten for hendelsen er svært liten. 

Kollisjon med 

fergeleiet 

 

Fartøyet kolliderer med fergeleie og 

får skade under vannlinje. 

Liten. 

Skade på fartøyet oppstår forenfor kollisjonsskott. 

 

Ettersom det ikke har vært dødsfall registrert for disse ulykkesformene siden 1981 i Norge må risikoen vurderes 

ut ifra andre kilder enn historisk statistikk. To kilder eksisterer her: F-risk-systemet og risikoberegninger for 

innenriks fergetrafikk utarbeidet av Fergefaktautvalget. I F-risk beregnes forventet antall omkomne relatert til 

kollisjon til 0,14 årlig for hele fergeflåten. Tallene er basert på risikovurderinger fra 1997. Nyere beregninger i 

Fergefaktautvalget beregner tilsvarende risiko til 0,04 omkomne per år for hele fergeflåten. Denne nedgangen 

kan også observeres i ulykkesstatistikken. Fra 1981-2000 var det 3,6 kollisjoner per år. Fra 2000 til 2016 har det 

vært 1,25 kollisjoner per år. Vi legger Fergefaktautvalgets risikovurdering til grunn i dette prosjektet. I samsvar 

med risikoanalysen fra Sjøfartsdirektoratet antas det videre at brorparten av den gjenværende risikoen på 0,04 

omkomne årlig kan tillegges ferger uten skadestabilitet. Som en forenklende antagelse forutsetter vi at hele 

risikoen på 0,04 omkomne per år som følge av kollisjoner kan knyttes til ferger uten skadestabilitet. Dette 

kommer av at sjansen for at slike ulykker skal føre til så store skader at kollisjon medfører tap av liv dersom 

skadestabilitet finnes er ekstremt liten. Denne forenklingen innebærer muligens en overvurdering av risikoen 

ettersom: 

 Ulykkesrisikoen er lik for nye og eldre ferger per utseilt distanse, og 0,04 omkomne per år er det 

forventede antallet for hele fergeflåten. Ettersom 69 prosent av utseilt distanse er med nyere ferger er 

sjansen for en ulykke med en nyere ferge dermed høyere. Samtidig er de antatte konsekvensene langt 

mindre.  
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 Nyere ferger har høyere passasjerkapasitet enn eldre ferger. Isolert sett betyr dette en høyere risiko 

for flåten med skadestabilitet33.  

Samtidig inkluderer vi ikke ekstra ulykkesrisiko knyttet til brann, kantring eller kollisjon med fergeleiet. Vi mener 

derfor at Fergefaktautvalgets anslag på 0,04 omkomne per år forbundet med mangel på skadestabilitet ved en 

kollisjon gir en god risikovurdering.  

I tillegg til risiko knyttet til kollisjon er det avdekket en høyere konsekvens ved en ulykke for ferger uten skade-

stabilitet ved grunnstøting. Forventet antall omkomne forbundet med grunnstøting for hele fergeflåten ble i 

2012 anslått til å være 0,03 per år. Av samme grunner som for kollisjon legger vi til grunn at alle de 0,03 omkomne 

per år som følge av grunnstøting kan tillegges ferger uten skadestabilitet. Det gir en total ekstra ulykkesrisiko ved 

fergeflåte

n 

uten skadestabilitet på 0,07 omkomne per år. Resonnementet er illustrert i figuren nedenfor.  

Risikoberegningene for hverken 2012 eller 1997 inneholder tall for forventet antall personskader forbundet med 

kollisjon og grunnstøting, men tallene for 1997 inneholder estimater for forventet antall ulykker med person-

skader. Et langt høyere antall ulykker forventes å ha kun personskader enn omkomne. I tråd med Sjøfarts-

direktoratets vurderinger antar vi at kun ulykkene med omkomne er forbundet med mangel på skadestabilitet. 

Vi antar derfor som en forenklende forutsetning at det vil inntreffe én personskade per omkomne i ulykkene som 

har omkomne, og at alle disse ville vært unngått dersom alle ferger hadde skadestabilitet. Forventet antall 

personskader er derfor antatt å være 0,07 per år i likhet med forventet antall omkomne. Ved mange typer ulykker 

er det naturlig å regne med at det er langt flere skadede enn omkomne. Ettersom skadestabilitet i all hovedsak 

forhindrer vannfylling  og senere kantring, er det naturlig å regne med at de som omkommer som følge av slike 

ulykker gjør det på grunn av drukning. Ettersom det, for å si det enkelt, ikke er mulig å drukne litt, antar vi her et 

like høyt antall personskader som omkomne.  

                                                                 

33 Risikoen som en passasjer påtar seg ved å gå om bord på et fartøy vil fortsatt være større på eldre fartøy. 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  3 0  R A P P O R T  

 

Ulykker som er så alvorlige at de medfører tap av liv vil trolig også føre til at fergen totalhavarerer og last går 

tapt. Vi har kun tall for antall ulykker med omkomne for 1997. Ettersom forventet antall omkomne i 2012 hadde 

falt til 25 prosent av verdien i 1997, antar vi at antall ulykker med omkomne også falt til 25 prosent. Dette tilsier 

0,0185 totalhavarier per år som følge av mangel på skadestabilitet for hele fergeflåten samlet. 

5.5.2. Risiko per fergeår 

Alle ferger uten skadestabilitet vil fases ut i både null- og tiltaksalternativene, og en rekke av fergene vil fases ut 

på samme tidspunkt i alle alternativer. En utfasing innen henholdsvis 10 og 15 år vil likevel medføre at ferger 

uten skadestabilitet totalt sett vil være i drift i henholdsvis 728 og 442 fergeår ekstra. For å beregne nytten av 

reduksjonen i risiko for tap av liv, helse og last, har vi derfor behov for et mål på risiko fordelt på fergeår. Risikoen 

for en kollisjon eller grunnstøting som er alvorlig nok til å forårsake tap av liv per utseilt distanse er lik for alle 

ferger uten skadestabilitet. Vi antar som i resten av rapporten at utseilt distanse er lik for alle disse fergene. På 

større ferger er det imidlertid gjennomsnittlig flere passasjerer og mannskap og dermed flere som kan 

omkomme.34 I tillegg er det store forskjeller i antall skip uten skadestabilitet i de forskjellige størrelses-

kategoriene. Vi fordeler derfor risikoen på de fire størrelseskategoriene i henhold til hvor mange personer 

inkludert mannskap som fraktes per år i hver størrelseskategori per idag.35 Vi har da funnet forventet antall 

omkomne per størrelseskategori per år. Forventet antall omkomne per fergeår finnes ved å dele dette på antall 

ferger i hver kategori. Tabell 13 viser fordeling av risiko på ferger i hver kategori. Risiko for personskader og 

totalhavari er fordelt på tilsvarende måte. 

Tabell 13: Fordeling av risiko for omkomne på fergeår i fire størrelseskategorier. Kilde: Sjøfartsdirektoratet og Menon 
Economics 

Passasjerkapasitet Antall ferger Gjennomsnittlig antall 

passasjerer og 

mannskap 

Forventet antall 

omkomne per 

år 

Forventet antall 

omkomne per 

fergeår 

0-100 35 9,5 0,010 0,0002 

101-200 51 18,9 0,029 0,0006 

201-300 26 23,4 0,018 0,0008 

301> 14 28,9 0,012 0,0009 

5.5.3. Samfunnsøkonomisk nytte av redusert risiko 

For å beregne samfunnsøkonomisk nytte av tiltakene har vi også behov for verdsettingsfaktorer for omkomne 

og personskader. For menneskeliv benytter vi i 2017 35,7 millioner 2017-kroner, mens personskader verdsettes 

til 4 millioner i samme år. Disse verdsettingsfaktorene er hentet fra henholdsvis DFØs Rundskriv R109-14 (2014) 

                                                                 

34 Gjennomsnittlig antall mannskap er innhentet gjennom intervjuer med de fire største fergerederiene. Dette er 
henholdsvis 4, 5, 5, og 6 for de fire størrelseskategorien. Tall for gjennomsnittlig antall passasjerer er innhentet fra 
Fergedatabanken. Denne inneholder kun passasjertall for 27 ferger uten skadestabilitet, men vi har fått bekreftet 
gjennom intervjuer med de fire største rederiene at disse tallene er representative for flåten av ferger uten 
skadestabilitet. Vi har benyttet disse tallene i beregningene.  
35 Konkret beregnes fordelingsnøkkelen ganges antall ferger med gjennomsnittlig antall personer om bord i hver 
kategori med hverandre før dette deles på summen av produktene av antall ferger ganget med gjennomsnittlig antall 
personer om bord for alle kategoriene. Utseilt distanse antas lik for alle fergene uten skadestabilitet og innvirker 
derfor ikke på regnestykket. 
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og Kystverkets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2008).36 I henhold til samme rundskriv skal verdsettings-

faktorer for liv og helse oppjusteres med forventet realvekst i BNP per år i henhold til siste tilgjengelige 

Perspektivmelding (2013), dvs. 1,3 prosent årlig. Verdsettingsfaktorer for totalhavari er basert på videresalgs-

verdiene for eldre ferger angitt i Tabell 9.37 Vi antar at ulykker som medfører tap av menneskeliv som følge av 

vanninntrenging også vil medføre at ferga totalhavarerer. 

For å regne ut den samfunnsøkonomiske nytten av redusert risiko for tap av liv, helse og fartøy i hvert år ganges 

differansen i antall ferger uten skadestabilitet mellom null- og tiltaksalternativene for hver størrelseskategori 

dette året med forventet antall omkomne/personskader/totalhavari per fergeår i hver størrelseskategori og den 

relevante verdsettingsfaktoren. Deretter summeres årene sammen og størrelseskategoriene sammen og 

neddiskonteres til 2017. Nytten er angitt i Tabell 14 under. Som det framgår av tabellen er effektene beskjedne.  

Tabell 14: Samfunnsøkonomisk nytte av reduserte konsekvenser ved kollisjon og grunnstøting som følge av tidligere 
utfasing av ferger uten skadestabilitet. Kilde: Menon Economics. 

 Samfunnsøkonomisk nytte (mill. 2017-kroner) 

 Utfasing innen 2027 Utfasing innen 2032 

Menneskeliv 8,6 4,7 

Personskade 0,7 0,37 

Totalhavari 0,29 0,14 

Sum 9,6 5,2 

 

                                                                 

36 Verdsettingsfaktorene i disse er henholdsvis 30 millioner 2012-kroner og 2,54 millioner 2005-kroner for menneskeliv 
og personskader. I henhold til DFØs rundskriv er disse oppjustert med nominell vekst i BNP så langt det finnes data på 
dette (2015) og deretter med KPI og forventet realvekst i BNP til 2017-verdier. 
37 I tillegg kommer tap av gjennomsnittlig antall biler på fergene og deres verdi. Ettersom dette utgjør ekstremt lave 
nytteverdier omtales disse kun i vedlegget. 
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6. Ikke-prissatte virkninger 

Tiltaket vil kunne medføre ikke-prissatt nytte i form av raskere grønn teknologiutvikling og økt 

konsumentoverskudd blant fergepassasjerene. Dersom tiltakene medfører tidligere eller flere større 

i strømnettet og til ladestasjoner vil dette medføre ikke-prissatte kostnader. 

6.1.1. Innstramninger i sikkerhetsregelverket kan bidra til grønn teknologiutvikling 

Effektene på næringen ved omlegging til mer miljøvennlig drivstoff er godt beskrevet i DNV GL-rapporten til 

Klima- og miljødepartementet fra 2015. Her konkluderes det med at en omlegging til mer miljøvennlig drivstoff 

i skipsfarten vil kunne medføre betydelige næringseffekter i form av økt omsetning for norske verft og utstyrs-

leverandører. Næringseffektene vil antageligvis være fallende over tid, og de største næringseffektene vil være 

tilknyttet økt konkurranseevne i det globale markedet. Norge er i dag verdensledende innenfor bruk av LNG i 

skipsfartsnæringen (NOx-fondet, 2013). Investeringsstøtte fra NOx-fondet, samt krav fra innkjøper av ferge-

tjenester, har vært en vesentlig bidragsyter til denne utviklingen. Også innen fullelektriske løsninger har norske 

aktører vært relativt tidlig ute. I 2015 ble verdens første batteridrevne bilferge satt i drift på sambandet Lavik- 

Oppedal i Norge. Fergen eies av Norled, og ble bygget av Fjellstrand verft med utstyr fra blant annet Siemens’ 

maritime virksomhet i Norge. Nylig ble også vedtatt at Vegvesenet i 2018 skal tildele utviklingskontrakt på en 

hydrogendrevet ferge. Ekstrakostnaden skal gi norsk maritim industri et stort forsprang. Det er estimert at det 

vil koste nærmere 100 millioner kroner å utvikle fergen. Dersom fremskyndet utfasing av deler av fergeflåten 

uten skadestabilitet medfører en ytterligere satsning på hydrogendrift eller andre teknologier, denne satsningen 

fører til videreutvikling av disse som ellers ikke ville funnet sted, og denne teknologien viser seg å være mer 

konkurransedyktig og miljøvennlig enn andre alternativer, vil tiltaket kunne gi ytterligere gevinster. 

Et eventuelt tiltak for å fase ut eldre ferger vil være en mulighet for å øke markedet for grønne løsninger både 

for utstyrsleverandører, verft og tjenesteleverandører (som designselskaper). Dette ettersom flere av de 

nybygde fergene sannsynligvis vil bli bygget med nye miljøvennlige fremdriftssystemer og drivstoffløsninger. 

Kravet vil dermed kunne ha positive ringvirkninger for norske maritime aktører. Samtidig vil et mer målrettet 

virkemiddel for å oppnå dette være å kreve framtidsrettede fremdriftssystemer i anbudene, ettersom det er en 

mulighet for at fergene som skiftes ut som følge av tiltakene vil bruke dieselmotorer, uten slike krav.  

Tidligere satsinger på miljøvennlige løsninger innenfor maritim sektor har gitt norske aktør en ledende posisjon 

globalt innenfor LNG- og batteridrift og det er mulig at en høyere nybyggingstakt på fergesiden som følge av et 

strengere regelverk vil bidra positivt i denne utviklingen. Norske verft, tjeneste- og utstyrsleverandører 

sysselsatte nærmere 45 000 personer i 2015 og spiller dermed en nøkkelrolle både i maritim næring, men også 

for norsk økonomi. Ekstrakostnadene relatert til utvikling av hydrogenferger viser at man er villig til å støtte opp 

under satsingen som skaper positive ringvirkninger i en høyproduktiv næring som den maritime. Det er imidlertid 

uklart i hvor stor grad strengere sikkerhetsreguleringer vil bygge opp under dette.  

Verdsettelse av denne virkningen er svært vanskelig. Ifølge veileder i samfunnsøkonomiske analyser bør 

virkninger som ikke kan verdsettes vurderes kvalitativt og tas med i en samlet vurdering av tiltakets samfunns-

økonomiske lønnsomhet. I alternativbanene tegnet i denne rapporten viser vi hvordan en innstramning i sikker-

hetsregelverket sannsynligvis vil føre til høyere nybyggingsvirksomhet de nærmeste årene. Dette vil føre til at 

investeringer på flere milliarder kroner flyttes fremover i tid. Isolert sett vil virkningene på sysselsetting og 

verdiskaping i norsk økonomi trolig være positive som følge av investeringer kanaliseres til en høyproduktiv del 

av næringslivet. Samtidig har investeringen en alternativ-verdi. Investeringssummen kan kanaliseres til annen 

virksomhet som også kan ha høy nytte for norsk næringsliv. Det er også mulig at fremskyndet utfasing av eldre 
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ferger medfører at utskiftningen av eldre ferger sammenfaller med økt aktivitet i olje- og gassnæringen, og at en 

større andel ferger derfor må bygges i utlandet, på grunn av fulle ordrebøker i norske verft. En regulering vil trolig 

også føre til en større opphopning av nybyggingsaktivitet i forkant av henholdsvis 2027 og 2032. Dette kan føre 

til at en større andel av fergene bygges i utlandet og at norske verft dermed totalt sett bygger færre ferger og 

utvikler grønn teknologi i mindre grad. Trolig vil andre virkemidler som enten retter seg mer direkte mot 

teknologiutvikling og miljøtiltak ha større virkning. Alt i alt anser vi det som sannsynlig at nettoeffekten av 

tiltakene er positiv, men usikker og vanskelig å verdsette.  

6.1.2. Høyere konsumentoverskudd 

Ferger uten skadestabilitet har som oftest passasjersalongen under dekk og er i tillegg svært gamle, mens nye 

ferger av sikkerhetshensyn har passasjersalonger over dekk og har lavere risiko ved visse ulykker. Dette gir bedret 

utsikt og trolig økt trivsel. I tillegg vil trolig nye ferger ha bedre komfort og muligens bedret servicenivå. Til tross 

for at den anslåtte risikoen forbundet med ferger uten skadestabilitet er svært lav, er det fullt mulig at den 

opplevde trygghetsfølelsen under overfart vil øke langt mer enn den faktiske forbedringen i risiko dersom disse 

fergene skiftes ut raskere. Passasjerer har større glede av å reise med en ferge som har moderne komfort, 

oppleves trygg og er tilpasset nyere behov. Alle disse forholdene peker mot at tiltaket vil føre til økte konsument-

overskudd. Samtidig er det mulig at de økte investeringskostnadene medfører raskere økning i billettpriser som 

igjen vil senke konsumentoverskuddet. Økte billettinntekter vil, slik anbudskontrakter utformes per i dag, tilfalle 

det offentlige og dermed medføre lavere skattefinansieringskostnader. Dersom de tilfaller fergerederiene vil 

effekten også være positiv, men fordeles på færre mennesker. Denne effekten er dermed i alle tilfeller positiv, 

men svært vanskelig å kvantifisere.  

6.1.3. Tiltakene utløsende årsak til økte eller framskyndete investeringer i strømnett og 

ladestasjoner 

For sambandene der det er mest lønnsomt å investere i strømnett, batteripakker og ladestasjoner vil 

elektrifisering trolig i svært stor grad innføres før tiltakene trer i kraft. De resterende sambandene vil ha mer 

beskjedne gevinster og trolig større kostnader forbundet med slike investeringer på land. Vi har derfor antatt at 

investeringer på land i liten grad vil utløses av tiltakene, til tross for at slike investeringer trolig vil bli utbredte. 

Tiltakene kan likevel utløse slike investeringer som muliggjør batteridrift også der ladestasjoner og oppraderte 

strømnett kreves. Dette vil i så fall utgjøre en ikke-prissatt kostnad. Samtidig vil slike investeringer medføre 

større miljøutslippsgevinster. Det er der usikkert om slike investeringer ville ført til at tiltakene ble mindre eller 

mer ulønnsomme.  
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7. Vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Utfasing av ferger uten skadestabilitet vil med svært høy sannsynlighet være samfunnsøkonomisk 

ulønnsomt. En utfasing av innen ti og femten år vil i henhold til våre hovedanalyse medføre et 

samfunnsøkonomisk tap på henholdsvis 865 og 419 millioner 2017-kroner. For hvert år utskiftningen 

av en ferge fremskyndes øker det samfunnsøkonomiske tapet, uavhengig av størrelseskategori. 

Utfasing innen 15 år er mindre ulønnsomt ettersom fornyelsen av disse fergene framskyndes med 

færre fergeår enn ved utfasing innen 10 år. 

I figuren under vises en sammenstilling av nytte og kostnader for utfasing innen ti år. Som man kan se er 

reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt miljøgevinster, de klart største nyttevirkningene av tiltaket, 

mens nytten av forbedret sjøsikkerhet er forsvinnende liten. Nytten er imidlertid langt lavere enn kostnaden av 

framskyndet investering i nye ferger og netto skattekostnad. Totalt sett medfører tiltaket et prissatt tap på 

omkring 865 millioner kroner. Vi anser det som lite sannsynlig at de ikke-prissatte virkningene skal veie opp for 

dette tapet. 

Figur 7: Samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger av utfasing av ferger uten skadestabilitet innen 2027. Kilde: 
Menon Economics 

 

I likhet med utfasing innen ti år medfører utfasing innen 15 år en samfunnsøkonomisk kostnad i vår 

hovedanalyse, i dette tilfellet på 419 millioner 2017-kroner, se Figur 8. Dette følger av at det samfunnsøkono-

miske tapet øker for hvert år utskiftningen av en ferge fremskyndes, uavhengig av størrelseskategori, og en 

utfasing på 15 år vil medføre at utskiftningen fremskyndes med færre fergeår. Usikkerheten ved resultatene 

reduseres betraktelig av at det samfunnsøkonomiske tapet øker for hvert fergeår som utskiftningen frem-

skyndes. Dette kommer av konklusjonen i hovedscenarioet ikke er sensitivt for hvilke ferger eller hvor mange 

ferger som skiftes ut hvor mange år tidligere.  
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Figur 8: Samfunnsøkonomiske nytte- og kostnadsvirkninger av utfasing av ferger uten skadestabilitet innen 2032. Kilde: 
Menon Economics 
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8. Vurdering av usikkerhet 

Alle samfunnsøkonomiske kost- nytteberegninger er beheftet med usikkerhet. Det er derfor viktig 

å gjennomføre usikkerhetsanalyser på de mest betydningsfulle og usikre variablene i analysen. Det 

er i tillegg en mulighet for at risikoen for tap av menneskeliv som følge av mangel på 

skadestabilitet er langt høyere enn det man har observert, og at man kun har vært «heldige» som 

har unngått slike ulykker. Vi gjennomfører derfor en break-even analyse av hvor høyt forventet 

antall omkomne per år forbundet med mangel på skadestabilitet må være for at tiltakene skal 

være lønnsomme. Vi gjennomfører også en worst-case analyse, der nytten  

ved den verst tenkelige ulykken tiltakene kan medføre at vi unngår. De to sistnevnte analysene 

bidrar til å synliggjøre om føre-var-prinsippet bør settes først og tiltakene bør innføres til tross for 

at de kommer ut som klart samfunnsøkonomisk ulønnsomme i hovedanalysen. 

8.1. Gjennomsnittvurderinger og risikoaversjon  

Våre beregninger viser at tiltak rettet mot utfasing av ferger uten skadestabilitet ikke vil være samfunns-

økonomisk lønnsomme. Det er basert på en gjennomsnittsbetraktning av forventet risiko og nytte. Samtidig er 

datagrunnlaget svært tynt for ekstremt uvanlige hendelser som en stor fergeulykke ville vært, ettersom slike ikke 

har inntruffet i Norge. Det er derfor mulig at vi til nå kun har vært heldige som har unngått en slik ulykke. I tillegg 

har vi heller ikke hatt omfattende privatbilisme i mer enn 40-50 år med tilhørende fergedrift i stor skala i Norge. 

Videre er internasjonal statistikk ikke nødvendigvis overførbar til norske forhold. Begge disse momentene bidrar 

til å øke usikkerheten ytterligere.  

Det er mulig å lage en sannsynlighetsfordeling over slike hendelser for å illustrere sannsynligheten for at tiltaket 

likevel er lønnsomt. Metoden er illustrert i figuren under som er hentet fra et tidligere prosjekt Menon har utført. 

I eksempelet under er forventet nytte satt til 900 millioner kroner, mens forventet kostnad er satt til 1000 

millioner kroner. Tiltaket ble dermed samfunnsøkonomisk ulønnsomt siden kostnadene overstiger nytten med 

100 millioner kroner. Samtidig viser videre analyser at i 32 prosent av utfallene så vil tiltaket være lønnsomt. En 

lignende analogi kan trekkes til dette prosjektet. Vi har ikke foretatt en sannsynlighetsfordeling av nytte- og 

kostnadssiden, men illustrerer dette heller ved hjelp av break-even analysen og worst-case scenarioet. 

Selv om forventningsverdien av tiltaket kan være negativ gir det ikke nødvendigvis et riktig bilde på den reelle 

verdien av å innføre tiltaket for samfunnet. Mennesker er risikoaverse og er ofte villige til å kjøpe forsikringer 

med negativ forventningsverdi for å unngå usannsynlige, men alvorlige konsekvenser. De samme preferansene 

kan relateres til risiko for storulykker. Fordi usikkerheten er stor og konsekvensene enorme gir ikke bruk av 

forventningsverdier alene en robust konklusjon. Ved å beregne hvor mye mer sannsynlige ekstreme utfall må 

være for at et tiltak skal være lønnsomt kan dette synliggjøres og brukes til å argumentere for å legge føre-var-

prinsippet til grunn der det er gode grunner til det. I prinsippet kan preferanser knyttet til risikoaversjon tas 

hensyn til direkte i velferdsfunksjonen som benyttes. Vi anbefaler imidlertid at dette holdes utenfor bereg-

ningene inntil det er etablert en omforent praksis for hvordan dette skal håndteres og operasjonaliseres, for 

eksempel i Finansdepartementets rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser. Dette for å sikre en konsistent 

tilnærming på tvers av sektorer.  
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Figur 9: Eksempel på tiltak samfunnsøkonomisk ulønnsomt tiltak, der det kan være meningsfullt å legge føre-var-
prinsippet til grunn. Kilde: Menon Economics 

 

8.2. Worst case-analyse 

Vi analyserer i dette underkapittelet kostnaden av en katastrofal, men tenkelig ulykke som kan 

unngås som følge av tiltaket. Et slikt scenario kan være svært nyttig for å vurdere om føre-var-

prinsippet bør legges til grunn. I worst case-beregningen under har vi utarbeidet en svært 

usannsynlig ulykke og lagt til grunn et stort antall omkomne. Vi kommer til at en slik ulykke vil ha 

en kostnad på om lag 1,5 milliarder kroner. Dette vil tippe regnestykket i favør av 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet dersom tiltakene unngår en slik ulykke med sikkerhet. Forventet 

antall omkomne per fergeår for ferger uten skadestabilitet med passasjerkapasitet mellom 201 og 

300 er over 1300 ganger høyere enn det anslått på bakgrunn av Sjøfartsdirektorats risikovurdering.  

Worst-case-analysen er et forsøk på å kvantifisere kostnaden ved en svært usannsynlig ulykke, men bygger på 

følgende forutsetninger: 

 Fergen har en passasjerkapasitet på 268 passasjerer, dvs. gjennomsnittet for ferger med mellom 200-

300 i passasjerkapasitet. Vi antar at så godt som alle større ferger ikke vil fases ut tidligere som følge 

av tiltaket og at tiltaket derfor ikke kan forhindre en katastrofal ulykke for disse. 

 Fergen har fylt opp halve passasjerkapasiteten sin i 2017 og denne øker i takt med TØIs prognoser for 

trafikkutvikling i fergefylkene. Dette tilsvarer over syv ganger høyere antall passasjerer om bord enn 

gjennomsnittet for eldre ferger på den størrelsen per i dag. 
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 Vi angir en sjanse per utseilt distanse for fergene med mellom 200-300 i passasjerkapasitet som 

tilsvarer en 100 prosent sjanse for denne typen ulykke over fergeårene som utfasing på ti år unngår. 

 40 prosent av passasjerene og mannskapet omkommer i tillegg til de som ville omkommet dersom en 

ferge med skadestabilitet ble utsatt for samme kollisjon/grunnstøting. 

 40 prosent av passasjerene og mannskapet skades i tillegg til de som ville skades dersom en ferge 

med skadestabilitet ble utsatt for samme kollisjon/grunnstøting. 

En slik type katastrofal hendelse ville for eksempel kunne inntreffe ved kollisjon med et større skip. Gitt disse 

forutsetningene vil 50 personer omkomme og 50 personer få alvorlige personskader med sikkerhet. Den 

samfunnsøkonomiske kostnaden av ulykken vil være i overkant av 1,5 milliarder 2017-kroner. At en slik ulykke 

med sikkerhet unngås på grunn av tiltaket tilsier at forventet antall omkomne per fergeår for ferger med 

passasjerkapasitet på mellom 200-300 passasjerer er 1375 ganger høyere enn det anslått på bakgrunn av 

sjøfartsdirektoratet sin risikoanalyse. Worst case-analysen tjener som et eksempel, men vår vurdering er at det 

er så usannsynlig at et slikt tilfelle vil unngås som følge av tiltakene at det ikke gir grunnlag for å legge føre-var-

prinsippet til grunn. 

8.3. Usikkerhet rundt andre virkninger enn sjøsikkerhet 

Formålet med dette kapittelet er å vurdere hvordan endringer i de mest usikre og mest 

betydningsfulle antagelsene slår ut på resultatet. Antagelsene vi drar i er reduksjon i 

drivstofforbruk og miljøutslipp, investeringskostnader i nye ferger, fremtidige bunkerspriser og 

statlig andel av netto utgifter ved fergefornyelse. Usikkerhetsanalysen rundt disse viser at utfasing 

innen 2027 og 2032 i beste fall vil medføre et samfunnsøkonomisk tap på henholdsvis 252 og 85 

millioner kroner. I verste fall vil tiltakene medføre et tap på henholdsvis 1 150 og 769 millioner 

kroner. Usikkerhet knyttet til sjøsikkerhet behandles i break-even analysen i neste underkapittel. 

Hovedscenarioet vil være mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt jo færre fergeår tiltakene framskynder 

utskiftning av fergeflåten uten skadestabilitet. Dermed vil det ikke endre konklusjonen å endre på forventet 

utfasingstakt i nullalternativet og tiltaksalternativene.  

Usikkerheten rundt størrelsen på utslippsreduksjonene er stor. Den totale usikkerheten rundt nettonytten 

reduseres imidlertid kraftig av at økt miljøgevinst vil måtte komme av større innslag av annen 

fremkomstteknologi enn diesel. Disse teknologiene medfører økte investeringskostnader (batteridrift) eller økt 

drivstoffkostnad (biodrivstoff), eller mindre effekt på NOx til fordel for større på CO2 (LNG). Det er mulig at nye 

ferger har høyere utseilt distanse enn de eldre fergene de tar over for, og dermed tar over utseilt distanse fra 

noe mindre energieffektive ferger som er 10 til 20 år gamle. Dette vil medføre økt gevinst på driftsutgifter og 

drivstofforbruk. På den andre siden er det en mulighet for at en større andel av de eldre fergene vil starte å 

benytte biodrivstoff eller få installert mer miljøvennlige framdriftsløsninger før tiltakene trer i kraft. Siden 

miljøgevinsten av å skifte ut en eldre ferge som går på biodrivstoff med en ny ferge som også gjør det er minimal, 

vil vil kunne fjerne store deler av miljøgevinsten av tiltaket.  

Det er en mulighet for at vi har over- eller undervurdert hvor høy skattekostnaden er. I tillegg er fremtidige 

bunkerspriser usikre. Det er samtidig begrenset i hvor stor grad denne kan øke uten at det fører til at 

fergeselskapene av egen maskin går over til andre typer drivstoff. Den siste faktoren vi anser som både 

betydningsfull nok og usikker nok til å ta den inn i usikkerhetsanalysen er kostnadene av å bygge nye ferger. I 

usikkerhetsanalysen trekker vi i alle disse parameterne for seg, samt viser de mest og minst gunstige, men 

troverdige verdiene for disse i kombinasjon. 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  3 9  R A P P O R T  

 

Tabell 15 under viser hvilke verdier vi har benyttet i usikkerhetsanalysen. Anslagene på verdier av disse 

variablene som trekker opp eller ned samfunnsøkonomisk lønnsomhet er satt på bakgrunn av usikkerheten som 

er avdekket gjennom blant annet intervjuer og spriket i anslagene i de forskjellige rapportene vi har brukt som 

kildemateriale, se referanselista. Anslagene er satt med tanke på å brette ut mulighetsrommet sannsynlige 

verdier av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Der spennet er videre, kommer dette av at usikkerheten 

rundt estimatet i hovedscenarioet er større. Eksempelvis har vi basert våre anslag på investeringskostnader på 

informasjon som innhentet fra rapporter  (LMG Marin, 2016), offentlig kjent informasjon på kjøp av slike i senere 

år (Clarkson Shipping), intervjuer med administrasjonen i de fire største fergeselskapene og i Fiskerstrand Verft 

AS. Spriket i anslagene var langt større for ferger med mellom 101 og 200 passasjerkapasitet, og vi benytter 

derfor et større spenn mellom øvre og nedre anslag for disse enn for de resterende fergekategoriene. 

Tabell 15: Benyttede anslag i usikkerhetsanalysen. Kilde: Menon Economics 

 Hovedscenario Gunstig anslag Ugunstig anslag 

Reduksjon i CO2, NOx og drivstofforbruk 35% (NOx) 30% 

(CO2 og drivstoff)   

50%  15%  

Statlig andel av kostnader 90% 75% 100% 

Pris per tonn bunkers 4650kr 5650kr 3650kr 

    

Investeringskostnader nye ferger    

- 1-100      passasjerkapasitet 40 mill. kr 30 mill. kr 50 mill. kr 

- 101-200 passasjerkapasitet 100 mill. kr 70 mill. kr 130 mill. kr 

- 201-300 passasjerkapasitet 160 mill. kr 145 mill. kr 175 mill. kr 

- 300+      passasjerkapasitet 225 mill. kr 195 mill. kr 255 mill. kr 

 

Feil! Ugyldig selvreferanse for bokmerke. på neste side viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved alternative 

antagelser enn de vi har lagt til grunn i hovedscenarioet. Første rad i denne viser samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet i hovedscenarioet. I de neste fire radene vises lønnsomheten av begge de alternative tiltakene 

dersom det gunstige eller ugunstige anslaget fra   Tabell 15 velges for henholdsvis utslipps- og 

driftskostnadsreduksjoner, statlig andel av kostnader, pris per tonn bunkers og alle investeringskostnader. I siste 

rad av tabellen er alle variablene i Tabell 15 satt til de henholdsvis gunstige og ugunstige anslagene samtidig. Til 

tross for at vi drar kraftig i disse variablene, ender alle scenariene som samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Selv i 

det mest gunstige scenariet kommer vi til at utfasing innen ti og femten år vil gi et samfunnsøkonomisk tap på 

henholdsvis 252 og 85 millioner 2017-kroner. Vi anser dette scenariet for svært lite sannsynlig. Trolig vil det 

samfunnsøkonomiske tapet av tiltakene være nærmere det vi finner i vår hovedanalyse. 
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Tabell 16: Usikkerhetsanalyse for utslippsreduksjoner, driftskostnader og skattekostnader. Kilde: Menon Economics 

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (mill. 2017-kroner) 

 Utfasing innen 2027 Utfasing innen 2032 

  Gunstig Ugunstig Gunstig Ugunstig 

Hovedscenario -865 -865 -419 -419 

     

Utslipps- og 

driftskostnadsreduksjoner 

-629 -1 080 -291 -535 

Statlig andel av kostnader -837 -884 -404 -428 

Pris per tonn bunkers -829 -901 -400 -437 

Investeringskostnader (alle 

størrelser) 

-444 -1 286 -189 -468 

     

Mest og minst gunstige 

antagelser 

-252 -1 150 -85 -769 

8.4. Break-even analyse 

Break-even analysen viser at forventet antall omkomne forbundet med mangel på skadestabilitet 

per i dag må være 6.6 og 5.9 per år for at henholdsvis tiltak A og B skal gå i null i vårt 

hovedscenario. Dette er 94 og 84 ganger høyere enn det Sjødirektoratets risikoanalyse viser. I det 

aller mest gunstig scenariet fra usikkerhetsanalysen i underkapittelet over, vil forventet antall 

omkomne forbundet med mangel på skadestabilitet måtte være henholdsvis 2 og 1.3 per år. Dette 

er 28 og 18 ganger høyere enn det Sjødirektoratets anslag. 

Samfunnsøkonomiske analyser er basert på forventningsverdier og gjennomsnittsbetraktinger. Samtidig er det 

grunnlag for å påstå at de fleste er risikoaverse og at man i enkelte tilfeller med negativt forventet 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet bør legge føre-var-prinsippet til grunn. Vi gjennomfører derfor en analyse av 

hvor høyt forventet antall omkomne som følge av mangel på skadestabilitet må være for at tiltakene skal bli 

lønnsomme. Vi kommer til at forventet antall omkomne for fergeflåten uten skadestabilitet må være henholdsvis 

101 og 93 ganger høyere enn anslått av Sjødirektoratet for utfasing på ti og femten år for at tiltakene skal gå i 

null. Dette tilsvarer at forventet antall omkomne per i dag forbundet med mangel på skadestabilitet må være 

hele 7 og 6.5 per år.  

Selv dersom vi legger det mest gunstige scenariet fra Tabell 16, vil forventet antall omkomne for fergeflåten uten 

skadestabilitet være henholdsvis 28 og 18 ganger høyere for å gå i null. Dette tilsvarer at forventet antall 

omkomne forbundet med skadestabilitet i dette urealistisk gunstige scenariet må være henholdsvis 2.0 og 1.3 

per år.  
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9. Vurdering av fordelingsvirkninger 

Offentlig sektor finansieres i siste ledd av norske skattebetalere, uavhengig av hvilken del av offentlig sektor som 

sitter igjen med regningen for et provenyfall. I prinsippet er det dermed ikke avgjørende i en slik analyse hvilken 

del av den statlige forvaltningen som må betale for økte kostnader. Det kan derimot være av praktisk betydning 

da ulike deler av offentlig sektor har ulike muligheter for å finansiere et løft for fergeflåten. Hvordan investerings-

kostnadene fordeles mellom fylkeskommuner og sentrale myndigheter blir opp til Næringsdepartementet, 

Samferdselsdepartementet og andre berørte departementer å avgjøre. Dersom tiltaket vedtas vil det føre til 

større økninger i fergeinvesteringer frem mot 2027/2032. 

Ifølge Oslo Economics har samlede tilskudd til fergedrift økt fra om lag 2,1 milliarder kroner i 2009 til 2,5 

milliarder kroner i 2014 (dvs. ca. 14 prosent) målt i løpende priser. Justert for underliggende kostnadsutvikling i 

innsatsfaktorene i fergemarkedet ser en imidlertid at samlede tilskudd i denne perioden har holdt seg relativt 

stabil i faste kroner (1 prosent økning). I årene fremover ventes det at tilskuddene til fergedrift øker mer enn den 

underliggende kostnadsutviklingen for innenriks sjøfart. Tilskudd til riksvegfergedrift er ventet å øke fra 510 

millioner kroner i 2014, via 695 millioner kroner i 2015, til 984 millioner kroner i 2016 (Oslo Economics/DNV GL, 

2016). Tilskudd til fylkesvegsamband ventes også å vokse i årene som kommer. I et slikt perspektiv er det å nevne 

at et eventuelt utfasingskrav vil øke kostnadene og behovet for overføringer ytterligere. De siste årene har kost-

nadene hos stat og fylke økt mer enn billettinntektene. Det er dermed naturlig å anta at ekstra kostnader relatert 

til ytterligere flåtefornyelse i stor grad må bæres av staten og fylkene.  

Enkelte fylkeskommuner opplyser at tilskuddene allerede i dag er vesentlige lavere enn utgiftene for fergedrift 

(DNV GL, 2016). Det synes også svært sannsynlig at kostnadene knyttet til fergedrift vil øke videre ved neste 

utlysning, og mer enn forventet økning i tilskudd. Dette skyldes flere forhold, og gjelder også før en tar hensyn 

til merkostnader for null- og lavutslippsløsninger. I sum er signalene fra flere fylkeskommuner (men ikke alle) at 

situasjonen for grunnfinansiering gjør det krevende å skulle stille krav til null- og lavutslippsteknologi, spesielt for 

fylkeskommuner som i dag har et underskudd for fergedriften isolert sett. Dersom fylkeskommunen ikke får økte 

tilskudd som følge av behov for fornyelse av flåten kan det ha negative effekter ved at annen aktivitet må kuttes. 

Slike effekter er ikke beregnet inn i.   

Vi antar at fergemarkedet er relativt velfungerende og dermed at det ikke vil ha noen fordelingseffekt mellom 

private eiere og staten. Staten kan videre ikke oppleve tap av nytte, det er det kun mennesker som kan. Nytten 

og kostnadene vil imidlertid fordele seg skjevt over innbyggerne i henhold til flere forhold: 

1. Innbyggere som bruker fergene opplever en viss økning i nytteverdi som følge av økt sikkerhet og evt. 

større komfort under fergeturene.  

2. Folk som bor i nærheten av fergesamband har noe økt nytte som følge av lavere utslipp av NOx. 

3. Verdens befolkning vinner marginalt som følge av lavere CO2-utslipp. 

4. Skattebetalerne taper ettersom store deler av kostnaden havner hos det offentlige.  

5. Brukere av andre fylkeskommunale tjenester i fergefylker vil kunne tape dersom mangel på statlig 

finansiering fører til kutt i dette tilbudet som følge av tiltakene. 

6. Med våre antagelser vil eierne av fergeselskapene tape noe på tiltaket, men dette kommer an på 

kostnadsfordelingen mellom fergeaktørene og staten.  

7. Eiere og ansatte i verft vinner dersom teknologiutvikling skjer og det øker verdiskapinga i verftene. 

Resten av befolkningen i Norge og verden kan vinne på det dersom teknologien spres og er mer 

kostnadseffektiv og miljøvennlig sammenlignet med et alternativ uten. 
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10. Samlet vurdering og anbefaling 

Både utfasing innen 2027 og 2032 kommer ut som klart ulønnsomme og anslås til å medføre et 

samfunnsøkonomisk tap på henholdsvis 865 og 419 millioner 2017-kroner. Vår vurdering er at 

usikkerhetsanalysen ikke gir grunnlag for å legge føre-var-prinsippet til grunn for å likevel innføre 

tiltakene. Ettersom man har en rask teknologisk utvikling når det gjelder alternative 

fremdriftssystemer kombinert med at tiltaket sannsynligvis vil ha mindre effekt de neste fem 

årene kan det være lurt å revurdere effekten av tiltaket i fremtiden.  

At tiltakene er ulønnsomme kommer i hovedsak av at sjøsikkerhetseffektene er svært lave, mens 

investeringskostnadene i nytt fergemateriell er høye. Tiltakene vil føre til en høyere utfasing av de eldste fergene 

i flåten med tilhørende utslippsreduksjoner. Betydelige samfunnsøkonomisk nyttevirkninger som følge av 

reduksjon i utslipp av CO2 og NOx og lavere vedlikeholds- og driftskostnader veier likevel ikke opp for den 

framskyndede investeringskostnaden.  

I vårt hovedscenario finner vi at utfasing innen 2027 og 2032 vil medføre et tap på henholdsvis 865 og 419 

millioner 2017-kroner. Disse anslagene er beheftet med usikkerhet, spesielt knyttet til investeringskostnader og 

utslipps- og drivstoffreduksjoner. Samtidig viser vår usikkerhetsanalyse at dersom de mest gunstige (men 

troverdige) estimatene legges til grunn, vil tiltakene fortsatt være ulønnsomme. For utfasing innen 2027 er det 

minst ulønnsomme estimatet et tap på om lag 252 millioner, mens det mest ulønnsomme tilsier et tap på om lag 

1,5 milliarder kroner. Tilsvarende anslag for utfasing innen 2032 er samfunnsøkonomiske tap på om lag 85 og 

769 millioner kroner. Grunnen til at utfasing innen 2032 gjennomgående er mindre ulønnsomt enn utfasing innen 

2027 er at det samfunnsøkonomiske tapet øker med antall fergeår utskiftningen av fergene framskyndes.  

De fleste er risikoaverse, og da spesielt når det gjelder tap av liv og helse. I tillegg er det vanskelig å anslå faktisk 

sannsynlighet for svært uvanlige hendelser, slik som en katastrofal fergeulykke med mange omkomne. Vi har 

derfor undersøkt hva forventet antall omkomne tilknyttet ferger uten skadestabilitet må være for at tiltakene 

skal gå i null. Vi finner da at denne risikoen må være hele 94 og 84 ganger så høy som Sjøfartsdirektoratets anslag 

for henholdsvis utfasing innen ti og femten år. Dette tilsvarer en risiko på henholdsvis 6.6 og 5.9 omkomne per 

år forbundet med mangel på skadestabilitet per i dag. Tilsvarende tall for de minst ulønnsomme og lite realistiske 

anslagene i vår usikkerhetsanalyse er 28 og 18 ganger høyere risiko for omkomne tilknyttet ferger uten 

skadestabilitet. Dette tilsvarer en risiko på henholdsvis 2.0 og 1.3 omkomne per år forbundet med mangel på 

skadestabilitet per i dag.  

Vi har også beregnet kostnaden av en katastrofal fergeulykke med 50 omkomne til å være 1,5 milliarder kroner. 

Dersom tiltakene forhindrer en slik ulykke vil de være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Samtidig vil antagelsene 

vi tar ved denne ulykken tilsvare at forventet antall omkomne forbundet med ferger uten skadestabilitet og 

passasjerkapasitet mellom 101 og 200 er over 1300 ganger høyere enn anslaget basert på Sjøfartsdirektoratets 

risikoanalyse. Det er mulig å tenke seg en slik ulykke, for eksempel ved at et større skip krasjer med en ferge. 

Samtidig er risikoen for at dette skjer med en nyere ferge større fordi de har lengere utseilt distanse i dag.  

Per i dag har ulykker der personer har omkommet som følge av mangel på skadestabilitet ikke skjedd i Norge. 

Vår vurdering er at dersom risikoen for dødsulykker forbundet med ferger uten skadestabilitet var så høy som 

det må være selv i de laveste break-even estimatene, ville slike ulykker med stor sannsynlighet ha inntruffet i 

Norge allerede. Dette kommer spesielt av at alle ferger i det norske markedet ikke hadde skadestabilitet fram til 

1993 og ingen slike ulykker inntraff. Det er først i de senere år at ferger med skadestabilitet har utgjort brorparten 

av utseilt distanse. Risikoen i dag forbundet med mangel på skadestabilitet er langt lavere enn den har vært i 
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mesteparten av historien til norsk fergedrift. Denne risikoen vil synke som følge av naturlig utfasing grunnet 

miljøkrav i framtiden. I tillegg er faren for en slik ulykke anses å være lik per utseilt uavhengig av størrelse. Selv 

dersom en slik ulykke vil unngås som følge av tiltakene er sannsynligheten høy for at ulykken skjer med en mindre 

ferge med få personer om bord. Vi vurderer derfor sannsynligheten for at man sparer et betydelig antall liv ved 

å fase ut slike ferger som for lav for at det er grunnlag for å legge føre-var-prinsippet til grunn. 

Et viktig moment er imidlertid at vi kun vurderer to tiltak i denne rapporten. Tiltakene er rettet mot å øke 

sjøsikkerhet, mens effektene på sjøsikkerhet er svært lave. Tiltakene utløser betydelige nyttevirkninger på form 

av utslipps- og driftskostnadsreduksjoner, men det er sannsynlig at andre tiltak vil være mer kostnadseffektive 

for å hente ut disse nyttevirkningene. For eksempel er det slik at fremdriftssystemene kan tilpasses andre 

drivstofftyper eller erstattes uten at man nødvendigvis må erstatte selve skroget til fergen. Dermed kan man 

oppnå miljøeffekter uten at helt nye ferger må bygges dersom moderne fremdriftsteknologi installeres.  

Et annet alternativt tiltak som kan vurderes er at skadestabilitet inngår som et vurderingskriterium når nye 

fergesamband skal utlyses. For eksempel være samfunnsøkonomisk lønnsomt å prioritere anbud med færre eller 

ingen ferger uten skadestabilitet, over et anbud med en eller flere ferger uten skadestabilitet, gitt at anbudene 

har samme pris og tilsvarende miljøprofil. I en slik vurdering bør ferger med større kapasitet vektlegges høyere 

enn ferger med lav kapasitet. Dette er trolig spesielt relevant for tilbudte reserveferger. I tilfeller der en tilbyder 

har mer enn marginalt lavere anbudspris eller miljøprofil framstår skadestabilitet imidlertid ikke som en relevant 

faktor å ta hensyn til.  
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11. Vedlegg:  

11.1. Liste over intervjuobjekt 

Navn Stilling Selskap/organisasjon 

Lars Johan Skagemo Driftsleder, Sandnessjøen Boreal 

Deon Mortensen Director, Ship Managment Fjord1 

Sigvald Breivik Teknisk Direktør Norled 

Tord Helland Økonomidirektør Norled 

Eirik Olsen Driftsdirektør Torghatten Nord 

Edvard Sandvik Seniorrådgiver, Ferjeforvaltning Statens Vegvesen 

Kristian Mogstad Assisterende Økonomisjef Fiskerstrand Verft AS 

Alvar Mjelde Principal Engineer, forfatter av 

(DNV GL, 2015) og (DNV-GL, Mars 

2016) 

DNV-GL 

 

11.2. Forutsetninger for utregning av utslippsreduksjoner og reduserte 

driftskostnader 

 

For å kunne anslå utslippsgevinstene av de to tiltakene er det nødvendig å ta en rekke forutsetninger. For at 

analysen skal være så gjennomsiktig som mulig går vi i dette vedlegget gjennom hvordan vi har kommet fram til 

disse forutsetningene, listet opp i Tabell 17 under. 

Årlig utseilt distanse per ferge uten skadestabilitet er hentet fra et memo skrevet av DNV-GL (DNV-GL, Mars 

2016) på oppdrag fra Statens Vegvesen, og justert med tall fra fergedatabanken. I dette memoet brukes AIS-

data til å beregne samlet utseilt distanse for ferger med og uten skadestabilitet i 2015. Denne viser en 

underrapportering på om lag syv prosent av total utseilt distanse ifølge Fergedatabanken. Vi oppjusterer derfor 

totaltallene for utseilt distanse ved å gange total tallet for de eldre og nyere fergene med 93 prosent. 

Underrapportering kan skyldes ufullstendig kobling mellom samband og ferger og at AIS-dekning kan være 

dårlig i noen samband. Sjødirektoratets oversendte oversikt over alle ferger i drift i Norge viser at 126 av disse 

ikke har skadestabilitet. Gjennomsnittlig utseilt distanse finnes ved å dele den totale utseilte distansen for den 

eldre fergeflåten med 126. Vi antar dermed at gjennomsnittlig utseiltdistanse for disse fergene er konstant lik 

gjennomsnittet for 2015, dvs. 2 636 km per år. Bakgrunnen for dette er at det ikke er grunn til å tro at det vil 

være behov for økt utseilt distanse i framtiden ettersom kapasitetsutnyttelsen på fergene er lav i dag. Vi antar 

videre at de nye fergene vil kjøre like langt per år som fergene som skiftes ut. Det er mulig at de nye fergene vil 

ta over noe utseilt distanse fra ferger bygget etter 1992, men som ikke er helt nye. Dette kan føre til mindre 

utslippsreduksjoner, dersom moderne ferger også er mer energieffektive enn 10 til 20 år gamle ferger. Vi har 

sett bort ifra denne potensielle effekten. Informasjonen i memoet tillater ikke å beregne gjennomsnittlig utseilt 

distanse per år for hver av våre fire størrelseskategorier.  



   

M E N O N  E C O N O M I C S  4 6  R A P P O R T  

 

Tabell 17: Forutsatte gjennomsnittlige utslipp og dieselforbruk per utseilt distanse og utseilt distanse per ferge, samt 
verdsettingspriser for utslipp og forventede utslippsreduksjoner som følge av tiltakene. Kilde: Statens vegvesen, DNV GL, 
Kystverket, Fergedatabanken og Menon 

  Kilde 

Årlig utseilt distanse per ferge uten 

skadestabilitet  

2636 km (DNV-GL, Mars 2016), 

Fergedatabanken, Sjødirektoratet 

Tonn CO2 per tonn diesel  3,09 tonn CO2/tonn diesel (DNV GL, 2015) 

Tonn NOx per tonn diesel 0,052 tonn NOx/tonn 

diesel 

(Bellona & Siemens, 2015) 

Verdsettingsfaktor per tonn  

CO2-ekvivalenter 

326-1017 kr/tonn CO2
 

(øker over tid)38 

Kystverket, (Statens Vegvesen, 2014) 

Verdsettingsfaktor per tonn NOx 68 600-96 000 kr/tonn NOx  

(øker over tid) 

(Statens Vegvesen, 2014), Menon 

Tonn diesel per 1000 km utseilt distanse  (DNV GL, 2015), Alvar Mjelde (DVN-

GL), Menon, Intervjuer med 

fergeselskapene 

- 70 passasjerkapasitet, 20 PBE  8.2 tonn diesel/1000km 

utseilt distanse 

 

- 165 passasjerkapasitet, 35 PBE 9.8 tonn diesel/1000km 

utseilt distanse 

 

- 270 passasjerkapasitet, 75 PBE 12.2 tonn diesel/1000km 

utseilt distanse  

 

- 385 passasjerkapasistet, 100 PBE 14.7 tonn diesel/1000km 

utseilt distanse 

 

 

Tonn CO2-utslipp per tonn diesel er hentet direkte fra DNV-GLs rapport om investeringsbehov og 

utslippsreduksjoner ved overgang til batterifremdrift (DNV GL, 2015). Denne rapporten beregner imidlertid ikke 

reduksjon i utslipp av NOx. Bellona og Siemens har skrevet en mulighetsstudie om elektrifisering av norske 

ferger der NOx-utslipp også omtales. I denne benyttes samme forholdstall mellom CO2 og diesel som DNV-GLs 

rapport rundt samme tema. Vi har hentet tonn NOx per tonn diesel fra denne.  

Verdsettingsfaktor for NOx-utslipp er hentet fra Statens Vegvesens veileder i konsekvensanalyser (Statens 

Vegvesen, 2014) og vi har benyttet verdsettingsfaktoren for slike utslipp i spredtbygde strøk. I henhold til DFØs 

veileder i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2014) skal verdsettingsfaktorer for liv, helse og miljø øke i takt 

med forventet vekst i BNP fra siste Perspektivmelding, dersom andre baner for verdsettingsfaktorer ikke er 

etablert. I gjeldende Perspektivmelding (2013) er denne veksten satt til 1,3 prosent årlig. Dermed øker 

verdsettingsfaktoren fra 68 600 2017-kr per tonn NOx i 2017 til 96 000 2017-kroner i 2042. Vi benytter 

Kystverkets etablerte bane for CO2-verdsetting, som er basert på nevnte veileder fra Statens Vegvesen. 

Ettersom konsekvensene av slike utslipp øker med mengden CO2 som allerede er sluppet ut, øker 

verdsettingsfaktoren fra 326 2017-kroner i 2017 fram til 2030, før den holdes fast på 1017 2017-kroner/tonn 

CO2 ut analyseperioden. Banen er KPI-justert til Januar 2017-kroner. 

                                                                 

38 Verdsettingsfaktoren for CO2 er ifølge Kystverket og Vegvesenets håndbok i konsekvensanalyser 326 kr/tonn CO2 i 
2017.  
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Tonn diesel per utseilt distanse er estimert med utgangspunkt i en rekke kilder. I DNVs omtalte rapport om 

elektrifisering av ferger, finnes oversikter over beregnet årlig dieselforbruk for 52 samband. Vi har ikke 

informasjon om hvilke av disse sambandene som trafikkeres av ferger uten skadestabilitet. Beregningene 

baserer seg på en generisk modell over energibehov, som tar høyde for lengden på overfarten. Lengre 

overfarter vil i denne modellen ha lavere energiforbruk per utseilt distanse ettersom mindre av overfarten går 

med til akselerasjon og større andel på å kjøre i normalt tempo. De forutsetter videre at alle fergene på 

sambandene har en kapasitet på 120 PBE, kjører i 12 knop under overfarten og er av nyere dato.  

Antall daglige overfarter og lengde per overfart vises. Vi anslår årlig utseilt distanse for sambandene ved å 

gange km per overfart med antall overfarter per dag og deretter 365 dager. For fergene på alle de 52 

sambandene er gjennomsnittlig utseilt distanse langt høyere enn gjennomsnittet for ferger uten 

skadestabilitet. Samtidig finnes det en korrelasjon mellom lengden på overfarten og total utseilt distanse. Vi 

antar derfor at ferger uten skadestabilitet i gjennomsnitt opererer på kortere samband enn gjennomsnittet for 

fergene på disse 52 sambandene. Dermed vil de også ha høyere drivstofforbruk per utseilt distanse. For å ta 

høyde for dette tar vi utgangspunkt i kun sambandene der fergene som har 50 000 km utseilt distanse per år i 

videre beregninger. Disse fergene har en årlig utseilt distanse per ferge på om lag 26 000 km, i likhet med 

fergene uten skadestabilitet. Vi summerer utseilt distanse og årlig drivstofforbruk for disse fergene og deler 

summene på hverandre. Vi finner da at fergene bruker 13.6 tonn diesel per 1000 km utseilt distanse.  

Dette drivstofforbruket er imidlertid basert på at fergene har en PBE på 120, som er langt høyere enn fergene 

uten skadestabilitet, se Tabell 1. Ettersom større ferger krever mer energi å drive frem enn mindre ferger vil å 

bruke dette tallet innebære en kraftig overvurdering av drivstofforbruket. En av forfatterne av den 

opprinnelige DNV-GL rapporten har bidratt med anslag på drivstofforbruket for ferger med PBE lik den i våre 

fire størrelseskategorier relativt til ferger med 120 PBE, se Tabell 18 under.39 Kollonne fire i tabellen viser 

størrelsesjustert drivstofforbruk. Fra intervjuer med sentrale ansatte i de fire største fergerederiene 

framkommer det at ferger som er 30-50 år gamle dieselferger er opp mot 30 prosent mindre energieffektive 

enn moderne, nye dieselferger. Ettersom DNV-GLs beregninger forutsetter nyere ferger justerer vi 

drivstofforbruket i kolonne 4 opp med 20 % for å ta høyde for at ferger uten skadestabilitet er mindre 

energieffektive enn dette. Kolonne 5 i tabellen under vises drivstofforbruk per utseilt distanse justert for dette. 

De uthevede tallene i kolonne 5 benyttes i beregningene av CO2- og NOx-utslippsreduksjoner og reduksjon i 

driftskostnader forbundet med tiltakene. 

Tabell 18: Drivstofforbruk per utseilt distanse for forskjellige størrelser av ferger. Kilde: DNV-GL og Menon Economics 

Passasjerkapa

sitet 

Anslått 

gjennomsnittlig 

PBE40 

Anslått andel av 

drivstofforbruk for 

ferge med 120 PBE  

Tonn diesel per 

utseilt distanse, ny 

ferge 

Tonn diesel per 

utseilt distanse, eldre  

ferge 

1-100 20 50% 6.8 8.2 

101-200 35 60% 8.2 9.8 

201-300 75 75% 10.2 12.2 

301> 100 90% 12.2 14.7 

N/A 120 100% 13.6 16.6 

                                                                 

39 Gitt samme lengde på overfart og driftsprofil. 
40 Anslått på bakgrunn av tabell 2 og 3 i (DNV-GL, Mars 2016), samt Sjøfartsdirektoratets oversendte informasjon om 
alle ferger i drift i Norge per i dag. 
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