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Forord  

Menon har på oppdrag for tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, evaluert fergeruten Tønsberg – 

Verdens Ende sommeren 2017. Evalueringen har også omfattet vurdering av alternative ruter med ulike traseer, 

fergestørrelser og tidsperioder samt en anbefaling av neste års rute.  

Menon har gjennomført en kvantitativ analyse av passasjerstatistikk, foretatt dybdeintervjuer med 

reiselivsaktører og fergeoperatører i regionen, foretatt kostnadsanalyse for innkjøp, drift og vedlikehold av ulike 

fergetype, strekninger og antall avganger samt gjort en kvalitativ analyse av etterspørselspotensialet. 

Utredningen har vært ledet av Endre Kildal Iversen, med Ole Magnus Stokke som prosjektmedarbeider. Simen 

Pedersen har vært kvalitetssikrer. Vi takker Færder kommune 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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Februar 2018 

Endre Kildal Iversen 

Prosjektleder 

Menon Economics 
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Sammendrag 

Tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, gjennomførte et prøveprosjekt med fergerute i skjærgården i 

Færder nasjonalpark sommersesongen 2017. I utgangspunktet utlyste Tjøme kommune et prosjekt om å vurdere 

rutens samfunnsnytte og vurdere potensialet for et tilbud om transport i skjærgården.  

Det ble tidlig i prosjektet klart at samfunnsnytten ved rutetilbudet som det ble gjennomført i 2017 er begrenset. 

Fergeruten hadde kun 572 betalende passasjerer og en kapasitetsutnyttelse på 25 prosent over sommer-

sesongen 2017. Med en offentlig støtte på 569 000 kroner til operatøren ble støttebeløpet 990 kroner per 

passasjer.  

En fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende i sommermånedene skal tilgjengeliggjøre skjærgården og tilføre 

et ekstra opplevelsestilbud til turister og lokalbefolkning. Et nytt opplevelsestilbud øker regionens attraktivitet 

for turister, og kan bidra til at det kommer flere turister til regionen og at turistene som kommer, blir der lenger. 

Hypotetisk sett, dersom alle passasjerene på fergen var turister som ble en dag ekstra i regionen på grunn av 

fergen, og disse hadde et forbruk på 1 200 kroner per gjestedøgn1, så ville tilbudet gi en merinntekt på 685 000 

kroner for hoteller, restauranter og butikker i regionen. Fjorårets prøveprosjekt var imidlertid lite kjent for 

turistene og det er tvilsomt at ruten genererte mange ekstra gjestedøgn i regionen. Slik sett vil støtten til 

prosjektet overstige merinntektene inn til regionen. I tillegg økonomiske ringvirkninger kan bedret opplevelses-

tilbud gi økt glede av skjærgården for lokalbefolkningen. 

Siden det er tydelig at støttenivået overstiger de økonomiske ringvirkningene som fulgte av prøveprosjektet, 

besluttet oppdragsgiver og Menon derfor å vektlegge hva som skal til for at en fergerute i skjærgården kan bli 

lønnsom i årene som kommer. Menon har i tillegg til å kartlegge passasjertall etter værforhold, tid på sommeren 

og avganger for 2017-ruten, analysert kostnader og vurdert potensiell etterspørsel for 48 alternative 

fergeruteinnretninger, differensiert etter trase, fergestørrelse, avganger per dag og tidsperiode. Dette er 

grunnlaget for våre anbefalinger for neste års drift av ruten. 

En sentral usikkerhet er hvorvidt prøveprosjektets lave passasjertall skyldes en generell manglende etterspørsel 

etter fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, eller om innretningen av prøveprosjektet i seg selv ikke 

var godt nok tilpasset markedet. Dersom det ikke er underliggende etterspørsel etter en fergerute vil det heller 

ikke være potensial for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av tiltaket.  

I analysen av prøveprosjektet er det gjort flere funn: Været har mye å si; dager med temperatur over 20 grader 

har vesentlig flere passasjerer enn kaldere dager. Mange passasjerer tar bussen hjem fra Verdens Ende; det var 

langt færre passasjerer på returen fra Verdens Ende enn på turen til Verdens Ende. Den lave kapasitets-

utnyttelsen fra Verdens Ende til Tønsberg kan derfor tyde på at mange besøkende velger å reise med buss på 

tilbakeveien framfor å betale ekstra for den samme opplevelsen på nytt. Ruteoppsettet var ikke optimalt; man 

fikk ikke noe igjen for å ha flere avganger i helgene, da det var vesentlig færre passasjerer i helgene til tross for 

økt kapasitet. I en spørreundersøkelse til passasjerene kommenterer flere at avreisetidene særlig i helgen var 

ugunstige. Etterspørselen falt i andre halvdel av august, og ga en langt svakere kapasitetsutnyttelse med kun 16 

prosent denne måneden. Fallende etterspørsel kan skyldes skolestart i midten av måneden, som reduserer 

etterspørselen fra ungdom og barnefamilier, men også noe dårligere vær mot slutten av august. At ruten gikk 

                                                                 

1 Omtrentlig forbruksnivå på norske turister fra Innovasjon Norges Turistundersøkelse 
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direkte og kun koblet ett marked, Tønsberg, med ett produkt, Verdens Ende, uten å bidra til reisetidsbesparelser, 

bidro også til manglende tilfang av passasjerer.  

Et tilbakevendende tema i dybdeintervju med næringen er viktigheten av opplevelsesaspektet ved ruten. Det er 

vanskelig for en ferge å konkurrere mot landtransport på en parallell vei, hvis ruten ikke tilbyr en opplevelse i 

tillegg. Det er derfor viktig at rute og fart legges til rette for en best mulig opplevelse av skjærgården og at ruten 

ikke drives som et rent transporttilbud. Svarene fra spørreundersøkelsene underbygger at fergeruten fungerte 

som et opplevelsestilbud framfor enn et transporttilbud. Av respondentene svarte 42 prosent at hovedgrunnen 

til at de valgte å reise med fergen var for opplevelsen av turen og skjærgården i seg selv. Ingen svarte at de 

benyttet fergetilbudet kun for å komme til, og oppleve Verdens Ende.  

Menon har videre sett på alternative løsninger. Det er gjennomført en kostnadsanalyse for ulike mulige 

innretninger av fergeruten. Priser for innkjøp, drift og vedlikehold av ulike ferger er innhentet, og kostnader 

vurdert etter fergetype, strekninger, og antall avganger. Kombinasjonene av alternative ruter, fergestørrelser og 

driftsperioder gir samlet 48 scenarier som er tatt videre til kostnadsvurdering. Det er beregnet hvor mange 

kunder som minimum kreves for at operatøren skal kunne drifte ruten med lønnsomhet.  

Fergens kapasitet bør økes fra 12 passasjerer per tur i prøveprosjektet til omkring 30 passasjerer per tur. En ferge 

med kapasitet på 30 passasjerer vil mest sannsynlig være bedriftsøkonomisk lønnsom, og operatøren vil gå i pluss 

med en kapasitetsutnyttelse på rundt 30-60 prosent avhengig av rute og driftsperiode. En ferge med kapasitet 

på 50 passasjerer vil mest sannsynlig ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom, da operatøren vil være avhengig av en 

svært høy kapasitetsutnyttelse på fra 60 prosent til opp mot 100 prosent for å ikke tape penger. Et forbehold må 

tas dersom man samkjører en rute fra Tønsberg til Verdens Ende med ruten til Bolærne, noe som vil kunne 

redusere kostnadene til operatøren og bedre mulighetene for en ferge med større kapasitet. 

Gjennomgang av ulike alternative fergeruter tilsier at rutene vest for Nøtterøy har størst passasjerpotensial. En 

ferge som går vest for Nøtterøy vil kunne legge til kai i på bryggen i Tønsberg og er således synligere i bybildet. 

Flere intervjuobjekter påpeker at avgangen i Tønsberg burde være fra Tollbodkaien i sentrum og ikke gjemt bort 

på Fiskebrygga som i fjor sommer, 15 minutters gange fra sentrum. Ruter vest for Nøtterøy vil samtidig kunne ta 

med passasjerer ved OCC/Melsomvik og/eller Engø i Sandefjord, og slik bidra til betydelige reisetidsbesparelser 

fra fastlandssiden. Slik bidrar fergen til å knytte sammen markeder og produkter i tillegg til å fortsatt være en 

opplevelse i seg selv, og bedrer potensialet for positive ringvirkninger av ruten.  

Analysene kan oppsummeres i følgende punkter: 

➢ Legg fergeruten på vestsiden av Nøtterøy. Fergetilbudet bør koble produkt-marked i tillegg til å gi 

opplevelse av skjærgården. Fergetilbudet i prøveprosjektet er sett på som et rent opplevelsestilbud. 

o Legg anløpskaien til Tollbodkaien i Tønsberg. Anløpskaien i prøveprosjektet var for lite 

tilgjengelig. 

o Inkluder stopp ved OCC/Melsomvik og/eller Engø i Sandefjord. Fergen tilbyr raskere transport 

enn reisealternativene. At mange velger alternativ transport på vei tilbake fra Verdens Ende 

kan endres ved å inkludere stopp her. 

o Forbehold: Dersom man kan øke fergekapasiteten til 50 gjennom å legge rute øst fra Nøtterøy, 

om Bolærne til Verdens Ende inn i samme anbud som Bolærneruten er dette alternativet også 

attraktivt. 

➢ To avganger om dagen hele uken, men legg om rutetidene. Ekstraavgangene i helgene ga svært liten 

nytte på grunn av valgte tidspunkt. To avganger gir mulighet for bedriftsøkonomisk lønnsomhet og 

lavere tilskudd per passasjer. 
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➢ Kutt driftsperioden på slutten av sommeren. Prøveprosjektet viste at driften i andre halvdel av august 

var mindre brukt. Et kutt i ruten i august kan eventuelt kompenseres ved å starte opp tidligere i juni. 

➢ Øk kapasitet på fergen til 30 passasjerer. Dette vil bidra til å ta bedre unna etterspørselen på 

finværsdager og redusere tilskuddet per passasjer. 

➢ Sørg for at reiselivsaktører kjenner til fergetilbudet og markedsfører dette overfor sine kunder. Noe 

av grunnen til at fergeruten ikke ble lønnsom kan skyldes manglende kjennskap til tilbudet blant 

lokalbefolkning og turister. Dersom Visit Vestfold, de store hotellene, eventuelt OCC, og andre 

komplementære reiselivsaktører i Vestfold informerer om tilbudet til sine kunder vil sannsynligheten 

for økte passasjertall øke. 

Menon mener det er behov for å innhente mer erfaring og informasjon om hvorvidt støtte til en fergerute mellom 

Tønsberg og Verdens Ende kan blir samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt gjennom ytterligere utprøving av 

fergedrift på strekningen sommeren 2018. Dersom ikke passasjertallet, kapasitetsutnyttelsen og støttebeløpet 

per passasjer i 2018 forbedres fra 2017, er det et tegn på manglende etterspørselspotensial etter fergetransport 

mellom Tønsberg og Verdens Ende, og ruten bør i så fall legges ned. Ruten Tønsberg – Bolærne hadde et tilskudd 

på cirka 230 kroner per passasjer i 2017, og støtten stod for 76 prosent av passasjerkostnadene, mens tilskudds-

andelen var 70 prosent for Ruters båttrafikk i Akershus i 2014 (Norconsult, 2015). Målsetningen må være å få 

tilskudd per passasjer og støtteandel av kostnadene for Tønsberg – Verdens Ende ned på samme nivå som ruten 

Tønsberg - Bolærne. Dersom passasjerutviklingen sommersesongen 2018 er positiv, kan man på bakgrunn av de 

nye erfaringene videre tilpasse valg av rute og ferge, for å slik bidra til videre økt trafikk og lavere støttebeløp i 

2019. 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1. Bakgrunn 

Reiselivet i Færder-regionen er avhengig av å tilby gode og tilgjengelige opplevelser. Vestfold fylkeskommunes 

prosjekt «Færder nasjonalpark –kunnskap og næring» avdekket et behov for sjøtransport i skjærgården, og 

konkluderer med at det er en viktig forutsetning for vekst i områdets reiseliv.  

Vestfold fylkeskommune besluttet å starte et prøveprosjekt med båtrute i skjærgården i 2017. Holberg Shipping 

ble valgt som operatør; rederiet fikk 565 900 kroner i offentlig støtte fra Vestfold fylkeskommune og beholdt selv 

billettinntektene. Med kun 572 betalende passasjerer i sommersesongen 2017 ga prøveprosjektet få passasjerer 

på strekningen.  

Tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, har bedt Menon om å vurdere hva som skal til for at en 

fergerute i skjærgården kan bli samfunnsøkonomisk lønnsom i løpet av årene som kommer. I utgangspunktet 

utlyste oppdragsgiver et prosjekt om å vurdere rutens samfunnsnytte og potensial i et tilbud om transport i 

skjærgården. Tidlig i prosjektet ble oppdragsgiver og Menon enig om å omforme prosjektet og fokusere på å 

utrede hva som skal til for at en fergerute i skjærgården kan bli lønnsom i årene som kommer. 

Menon analyserer drift av fergeruten sommeren 2017, og analyserer kostnader og vurderer potensiell etter-

spørsel etter 48 alternative fergeruteinnretninger, differensiert etter trase, fergestørrelse og tidsperiode, og gir 

på den bakgrunn anbefalinger for neste års drift av ruten.  

En sentral usikkerhet er hvorvidt få solgte billetter skyldes en generell manglende etterspørsel etter 

fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, om dårlig vær ødela for etterspørsel akkurat denne 

sommeren, eller om innretningen av prøveprosjektet i seg selv ikke var godt nok tilpasset markedet.  

Analyse av fjorårets rute samt ytterligere utprøving av fergedrift på strekningen vil gi bedre informasjon om 

hvorvidt støtte til en fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende kan blir samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt. 

Videre drift fordrer at man trekker lærdom av prøveprosjektet og tilpasser neste års rute for å øke 

sannsynligheten for tilstrekkelig gode passasjertall. 

1.2. Hvordan innrette fergeruten? 

Menon klarer ikke fjerne usikkerheten knyttet til om det faktisk er et uforløst etterspørselspotensial etter et 

fergetilbud eller ikke. Dersom fylkeskommunen velger å prøve ut fergedrift ett år til, er det viktig å høste av 

erfaringene fra prøveprosjektet, og tenke nytt i forhold til valg av rute og type ferge for neste sesong. Menon 

analyserer derfor her prøveprosjektet og anbefaler justeringer av fergeruten for eventuell videre drift. Menon 

vurderer hva som er en fornuftig strategi for valg av rute, fergestørrelse og driftsperiode for å øke sannsynlig-

heten for flere passasjerer. Problemstillingene er som følger: 

- Hvilke lærdommer kan trekkes fra prøveprosjektet? 

- Hvordan bør fergeruten innrettes for å øke sannsynligheten for samfunnsmessig lønnsom drift? 

o Hvor bør ruten legges? 

o Hvor stor bør fergen være? 

o Hvilken tidsperiode bør fergen være i drift? 

o Hvor mange avganger bør ruten ha per dag? 

o Er det behov for markedsføring for å informere om tilbudet? 
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Rapporten har som formål å forbedre beslutningsgrunnlaget for hvordan en fergerute bør innrettes, dersom 

Vestfold fylkeskommune velger å satse på videre drift i ett år til. 

1.3. Rapportens oppbygning og metodisk tilnærming 

Menon har en todelt tilnærming for å løse oppdraget.  

I andre kapittel til rapporten analyserer vi drift av fergeruten sommeren 2017. Metoder benyttet er som følger: 

- Kvantitativ analyse av passasjerstatistikk mottatt fra Holberg Shipping. Passasjerstatistikken, som viser 

passasjertall for hver enkelt avgang hele sommeren, kobles sammen med værdata, og brytes ned i 

passasjertall og kapasitetsutnyttelse etter variabler som dager, måneder, fergens seilingsretning, antall 

avganger om dagen, etter rådende værforhold.  

 

- Gjennomgang av rederiets sluttrapportering med rederiets spørreundersøkelse til passasjerene. 

 

- Dybdeintervju med reiselivsaktører og fergeoperatører i regionen. Vi har snakket med aktørene for å 

høre deres oppfatning av hva som var positivt og negativt med fergedriften sommeren 2017. 

I tredje kapittel analyserer vi kostnader og potensiell etterspørsel etter fire alternative fergeruter og tre 

alternative fergestørrelser. Metoder benyttet er som følger: 

- Kostnadsanalyse. Vi innhenter priser for innkjøp, drift og vedlikehold av ulike ferger og setter opp et 

kostnadsregnestykke etter fergetype, strekninger, antall avganger. Kombinasjonene av ulike ruter, 

fergestørrelser og driftsperioder gir samlet 24 scenarier som er tatt videre til en kostnadsvurdering. På 

bakgrunn av kostnadene beregner vi hvor mange kunder som kreves for at operatøren skal kunne drifte 

ruten med lønnsomhet. For å kunne gjøre et realistisk anslag på hvilke kostnader en operatør vil ha ved 

å drifte en ferge i de ulike scenariene, hentes det inn informasjon fra kilder som Finn.no, andre 

markedsplasser på nett, operatører, forsikringsselskaper og havnevesen.  

 

- Dybdeintervju med reiselivsaktører og fergeoperatører i regionen. Strekningsalternativene er valgt ut 

gjennom intervju med reiselivsaktører i Vestfold og dialog med oppdragsgiver.  

 

- Kvalitativ analyse av etterspørselspotensialet knyttet til de ulike strekningsalternativene ut i fra kobling 

produkt-marked, reisetidsbesparelser, og rutens opplevelsesverdi i seg selv. 

I fjerde kapittel konkluderer vi på bakgrunn av analysene i foregående kapitler, og gir anbefalinger for neste års 

rutedrift. 
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2. Analyse av prøveprosjektet sommeren 2017 

Sommeren 2017 var det kun 572 betalende passasjerer som reiste med fergen. Det gir en samlet 

kapasitetsutnyttelse på 25 prosent. I vår analyse av prøveprosjektet er det gjort flere funn. Av de mer sentrale 

funnene kan følgende trekkes frem: Dager med temperatur over 20 grader har vesentlig flere passasjerer enn 

kaldere dager. Det var færre passasjerer i helgene til tross for økt kapasitet. Det var langt færre passasjerer 

på returen til Tønsberg enn ved turen til Verdens Ende. August hadde langt svakere kapasitetsutnyttelse med 

kun 16 prosent, noe som både kan skyldes skolestart i midten av måneden, som reduserer etterspørselen fra 

ungdom og barnefamilier, men også at det var (og ofte er) dårligere vær i august. 

I dette kapittelet vurderes prøveprosjektet sommeren 2017. Kapittelet starter med en presentasjon av tilbudet, 

i andre delkapittel analyseres fergeruten etter ulike forklaringsfaktorer, i tredje delkapittel presenteres innspill 

fra rederiet og reiselivsinteresser i regionen, og i fjerde delkapittel oppsummeres funn og Menon gir sine 

vurderinger av prøveprosjektet. 

2.1. Fergeruten mellom Tønsberg og Verdens Ende fra 25. juni til 31. august 

Prøveprosjektet ble gjennomført sommeren 2017, 

med en båt som gikk i direkte rute mellom Tønsberg 

og Verdens Ende fra 25. juni til 31. august. I denne 

perioden var det én avgang til og fra Verdens Ende på 

hverdager og to avganger fredag til søndag – i alt 188 

seilaser. Reisen som tok ca. 45 minutter kostet 125 

kroner for voksne og 100 kroner for barn og honnør. 

Anløpet i Tønsberg var fra Fiskebrygga, som ligger øst 

for kanalbroen med omkring 15 minutters gang-

avstand fra Tønsberg sentrum. Ruten ble operert av 

Holberg Shipping, med en hurtiggående skyssbåt 

med plass til tolv passasjerer og fem sykler.  

Til finansiering av ruten ble Tjøme kommune tildelt 

et driftstilskudd på 550 000 kroner fra Vestfold 

fylkeskommune. Tjøme og Nøtterøy kommuner har i 

tillegg bidratt med nytt kaianlegg på Verdens Ende 

for å kunne motta båten. Holberg Shipping ble valgt 

som operatør etter konkurranse, hvor Holberg 

Shipping var eneste tilbyder. Rederiet mottok i alt 

565 900 kroner i offentlig støtte i tillegg til å få 

beholde billettinntektene. 

Strekningen mellom Tønsberg og Verdens Ende er 

også dekket med buss. En enkeltbillett for en voksen 

person koster 50 kroner og turen tar omtrent like 

lang tid som med fergen. 

Figur 1 – Holbergs Shippings MS Skalmen sommeren 2017. 
Foto: Holberg Shipping 

Tabell 1 – Rutetabell. Kilde: Holberg Shipping 

Avgangstider sommer 2017 
Mandag - torsdag 
Avgang Tønsberg 11:00 
Avgang Verdens Ende 14:30 

  
Fredag - søndag 
1. avgang Tønsberg 11:00 
1. avgang Verdens Ende 12:00 
2. avgang Tønsberg 16:00 
2. avgang Verdens Ende 18:45 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiErPLr1fLYAhUjiKYKHdL9AtcQjRwIBw&url=http://photagram.org/tag/HolbergShipping&psig=AOvVaw0fTMQo_AO8qsewSxFDoBNC&ust=1516954399787687
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2.2. Betydningen av været, avganger og tidspunkt på sommeren  

For å kunne gjøre målrettede tiltak for å øke kapasitetsutnyttelsen er det viktig å forstå hva som etterspørres av 

markedet og hvilke faktorer som påvirker folks valg om å reise eller å ikke reise med fergen. Et steg på veien er 

å studere adferd og kjennetegn ved de som benyttet seg av fergen. Menon har derfor analysert de reisende sett 

i lys av værforhold, alder og tidspunkt for reise. Det begrensede antall reisende gjør at det ikke kan trekkes noen 

sikre slutninger fra denne analysen. Men selv om resultatene bør tolkes med varsomhet kan de allikevel fungere 

som en nyttig pekepinn på hva som etterspørres i markedet. 

2.2.1. Det var 572 betalende passasjerer i sommersesongen 2017 

Som nevnt var det i alt 572 betalende passasjerer i sommersesongen 2017, og med en totalkapasitet på 2 256 

passasjerer over samtlige avganger innebærer dette en kapasitetsutnyttelse på 25 prosent. Vi finner en stor 

variasjon i kapasitetsutnyttelsen over sommeren. Sett bort ifra den første operative uken (som kun omfatter én 

dag) hadde uke 28 den laveste kapasitetsutnyttelsen med 12 prosent, mens i den påfølgende uken var kapasitets-

utnyttelsen økt til 51 prosent. Den laveste og høyeste kapasitetsutnyttelsen var altså i ukene i midten av 

fellesferien. 

Tabell 2 – Passasjerstatistikk. Kilde: Holberg Shipping  

  Passasjerer Kapasitetsutnyttelse 
Uke 25 2 4 % 
Uke 26 93 39 % 
Juni 81 42 % 
Uke 27 80 33 % 
Uke 28 28 12 % 
Uke 29 122 51 % 
Uke 30 84 35 % 
Juli 330 31 % 
Uke 31 46 19 % 
Uke 32 37 15 % 
Uke 33 31 14 % 
Uke 34 30 13 % 
Uke 35 19 20 % 
August 161 16 % 

Totalt 572 25 % 
 

2.2.2. Stor andel barnebilletter i juni, mens andel pensjonister økte i august 

Passasjerene deles inn i tre grupper – voksen, barn og honnør. Litt under 60 prosent av de reisende gjennom 

sesongen betalte for voksenbillett og denne andelen holdt seg relativt stabil gjennom sommeren. Barn og 

honnørkunder utgjorde begge omkring en fjerdedel av det totale antallet reisende, men de fordelte seg ulikt 

over sesongen. Andelen barn i juni var 56 prosent, men kun ni prosent i august. Tilsvarende var andelen honnør 

elleve prosent i juni og 31 prosent i august. I juli utgjorde både barn og honnør en andel på omkring 20 prosent. 

En forklaring på denne forskjellen kan være at kjennskap til ruten spredte seg raskere blant barnefamilier enn 

pensjonister. Den annen nærliggende forklaring er at mange barnefamilier avslutter ferien i begynnelsen av 

august og at det er skolestart i midten av denne måneden.  
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Figur 2 – Passasjerene etter billettype. Kilde: Holberg Shipping (2017) 

 

2.2.3. Passasjertilgangen øker når temperaturen er over 20 grader 

Vi finner at både uken med lavest og høyest kapasitetsutnyttelse er i midten av fellesferien, perioden man kan 

anta høyest etterspørsel etter fergetilbudet. Det er selvfølgelig naturlig å anta at været har en betydelig 

påvirkning på antall passasjerer.  

Temperatur er en avgjørende faktor for hvorvidt en opplever at sommerværet er bra eller dårlig. For å 

konkretisere effekten av været på antall reisende, har vi sammenlignet temperaturen2 for de ulike dagene i 

perioden med antall passasjerer. Resultatet viser at det er en positiv sammenheng mellom økning i temperatur 

og økning kapasitetsutnyttelse. 

I figuren under er dagene i prøveprosjektperioden fordelt i tre grupper etter temperatur. Inndelingen viser at på 

dager med en temperatur på 18 grader eller kaldere var kapasitetsutnyttelsen på kun 16 prosent. For dager med 

temperatur mellom 18 og 20 grader er det en liten økning i kapasitetsutnyttelsen til 23 prosent. Det er først for 

dager med temperatur over 20 grader at det virkelig blir utslag i kapasitetsutnyttelsen. På disse dagene var den 

gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelsen over 45 prosent.  

 

                                                                 

2 Temperaturen er hentet fra yr.no og viser temperaturen for Tønsberg kl. 14:00 gjennom hele perioden. På perioder 
som strekker seg ut i tid, f.eks. på månedsbasis, vil det også være relevant å se på nedbørsstatistikken. Fordi det er 
vanskelig å anslå når på døgnet nedbøren falt, vil dette fort bli misvisende hvis det brukes på kortere perioder. 
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Figur 3 – Kapasitetsutnyttelse etter værforhold. Kilde: Menon (2018) 

  

Vi finner også en sammenheng mellom været og kapasitetsutnyttelsen mellom de ulike månedene. I august var 

kapasitetsutnyttelsen på kun 16 prosent, mot 42 og 31 prosent i juni og juli. En del av forklaringen på dette ligger 

trolig i at august denne sommeren var både kaldere og våtere enn de foregående månedene. I august var 

gjennomsnittstemperaturen nesten to grader kaldere enn i juni og juli. Nedbørsmengden i august var også 

betraktelig høyere, med en gjennomsnittlig mengde på 4,6 millimeter per døgn, mot null og 1,2 millimeter i juni 

og juli. 

Tabell 3 – Kapasitetsutnyttelse etter værforhold. Kilde: Menon (2018) 

  
 

Gjennomsnittstemperatur 
Nedbør 
mm/dag Kapasitetsutnyttelse 

Juni  19,9 0,0 42 % 
Juli  19,5 1,2 31 % 
August  17,9 4,6 16 % 

 

Siden det er vist at antall passasjerer har en tett sammenheng med værforholdene vil det være relevant å spørre 

om den relativt lave kapasitetsutnyttelsen kan begrunnes med dårlig vær denne sommeren. En sammenligning 

av været sommeren 2017 med været som har vært i de tre foregående årene i samme periode, viser at været i 

2017 ikke var spesielt dårlig. Med hensyn til både temperatur og nedbør fremstår juni og juli som ganske normale 

måneder, mens august var noe dårligere.  

Tabell 4 – Værstatistikk fra 2014 til 2017. Kilde: yr.no og Menon (2018) 

  Gjennomsnittstemperatur Nedbør mm/døgn 
 2017 2016 2015 2014 2017 2016 2015 2014 
Juni 19,9 18,5 18,0 16,9 0,0 4,6 0,3 0,3 
Juli 19,5 19,7 18,7 24,2 1,2 2,3 4,0 1,4 
August 17,9 17,9 19,9 19,0 4,6 4,5 4,3 7,4 
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2.2.4. Det var flere passasjerer i ukedagene enn i helgene på tross av færre avganger 

Ruten for sommeren 2017 ble satt opp med en antagelse om at etterspørselen etter ruten ville være høyest i 

helgene. Det ble derfor satt opp to avganger fra fredag til søndag mot én avgang ellers i uken. Til tross for ekstra 

kapasitet viser tallene fra passasjerstatistikken at det ble fraktet færre passasjerer i helgen enn på de øvrige 

ukedagene. Faktisk er det tirsdager og onsdager som utmerker seg som de mest populære ukedagene med 

henholdsvis 100 og 109 passasjerer. Fredager og lørdager har de svakeste tallene med henholdsvis 60 og 67 

passasjerer. På grunn av den ekstra avgangen som var satt inn på helgedagene blir kapasitetsutnyttelsen enda 

svakere.  

Vi finner at været i stor grad påvirket antallet passasjerer. Det er derfor interessant å se i hvilken grad været kan 

sies å forklare det lave antallet passasjerer i helgene. I prosjektperioden skilte fredag seg ut som både den 

kaldeste og våteste ukedagen. Det er derfor sannsynlig at en del av forklaringen på denne ukedagens svake 

passasjertall kan tilskrives været. Lørdager og søndager utmerket seg som de to varmeste ukedagene. 

Nedbørsmengden på disse dagene ligger omtrent på nivå med de øvrige dagene. Været synes dermed ikke å 

kunne forklare den lave kapasitetsutnyttelsen i helgene. 

Tabell 5 – Passasjerstatistikk etter ukedag og værforhold. Kilde: Menon (2018) 

  Passasjerer Kapasitetsutnyttelse Gjennomsnittstemperatur Nedbør mm/dag 
Mandag 71 33 % 18,2 1,2 
Tirsdag 100 42 % 18,2 0,6 
Onsdag 109 45 % 19,0 5,2 
Torsdag 91 38 % 18,2 2,0 
Fredag 60 14 % 17,2 5,4 
Lørdag 67 16 % 19,5 1,2 
Søndag 74 16 % 19,6 2,9 

 

En annen mulig forklaring på forskjellen i passasjerantallet i hverdag og helg er at det var ulike avgangstider. I 

hverdagene var det avgang fra Tønsberg klokken 11:00 og retur fra Verdens Ende klokken 14:30. I helgen var 

avgangstidene i den første runden klokken 11:00 fra Tønsberg og klokken 12:00 fra Verdens Ende. Den andre 

runden hadde avgang fra Tønsberg klokken 16:00 og retur fra Verdens Ende klokken 18:00. Tallene fra 

passasjerstatistikken viser at kapasitetsutnyttelsen på den andre runden var svært lav for alle helgedagene og at 

den ekstra avgangen trekker ned kapasitetsutnyttelsen i helgen. Det er allikevel verdt å merke seg at selv om alle 

passasjerene i helgen var blitt fraktet på én runde i stedet for to, så ville fortsatt kapasitetsutnyttelsen ha vært 

lavere i helgen enn på de øvrige dagene. 

 

Figur 4 - Passasjerstatistikk fredag, lørdag og søndag etter avgang. Kilde: Menon (2018) 
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2.2.5. Mange reiste med ferge til Verdens Ende og tok bussen tilbake 

Siden strekningen mellom Tønsberg og Verdens Ende også er dekket med bussforbindelse, vil det være mulig for 

besøkende å reise med fergen én vei og reise med buss den andre veien. Tallene fra passasjerstatistikken viser 

at det var flere reisende på turen fra Tønsberg til Verdens Ende enn på turen tilbake. Samlet over sommeren var 

kapasitetsutnyttelsen 31 prosent på turen til Verdens Ende, men kun 20 prosent tilbake. Forutsatt at det er de 

samme personene som tar fergen tilbake, gir det en returgrad på 65 prosent. Med andre ord velger en tredjedel 

av passasjerene alternativ transport på veien tilbake. Også innad i de ulike månedene er passasjertallet høyere 

til enn fra Verdens Ende, noe som forsterker inntrykket av at mange velger alternativ transport tilbake. 

Tabell 6 – Kapasitetsutnyttelse per måned og reiseretning. Kilde: Menon (2018)  

  TBG - VE VE - TBG Returgrad 
Juni 46 % 39 % 84 % 
Juli 37 % 24 % 63 % 
August 21 % 12 % 59 % 

Totalt 31 % 20 % 65 % 
 

Det er også gjennomgående flere reisende på turen til enn fra Verdens Ende i både hverdag og helg. Samlet gir 

dette et solid grunnlag til å fastslå at reisen til Verdens Ende har appellert mer til publikum enn reisen fra Verdens 

Ende. Det finnes flere mulige forklaringer på dette. Én av forklaringene er at tidspunktet for retur ikke appellerer 

til publikum. Siden bussen mellom Tønsberg og Verdens Ende er like rask, men vesentlig billigere enn båtturen, 

må båtturen tilby passasjerene en ekstra verdi i form av opplevelse for å bli valgt over buss. Den lave 

kapasitetsutnyttelsen fra Verdens Ende til Tønsberg kan derfor tyde på at mange besøkende velger å reise med 

buss på tilbakeveien framfor å betale ekstra for den samme opplevelsen på nytt.  

Tabell 7 – Kapasitetsutnyttelse per dag og reiseretning. Kilde: Menon (2018)  

  TBG - VE VE – TBG Returgrad 
Hverdag 44 % 35 % 78 % 
Helg 21 % 9 % 45 % 

Figur 5 – Kapasitetsutnyttelse per dag og reiseretning etter avgang i helgene. Kilde: Menon (2018) 
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2.3. Rapportering fra passasjerer og andre interessenter 

I etterkant av prøveprosjektet leverte Holberg Shipping en sluttevaluering av ruten. Evalueringen var i stor grad 

bygget på en spørreundersøkelse av passasjerene på fergen som var gjennomført. Vi vil her gå gjennom 

resultatene fra denne undersøkelsen. I tillegg til passasjerene er det en rekke andre aktører som har interesse i 

denne ruten, blant annet innen den lokale turistnæringen og annen passasjertransport i området. Av disse 

aktørene har vi intervjuet en rekke av de mest sentrale, og gjort en strukturert gjennomgang av resultatene som 

er kommet fram i disse samtalene. De viktigste funnene fra dette arbeidet er: 

➢ Opplevelsen av turen i seg selv er en av de viktigste grunnene til at folk reiser med fergen 

➢ Avgang fra Tollbodkaien i Tønsberg vil gjøre ruten mer synlig og tilgjengelig for publikum enn den 

nåværende avgangen fra Fiskebryggen  

➢ Kapasiteten på fergen har vært for lav 

2.3.1. Rapport fra operatøren – Rutetidene i helgene bør endres 

Ved endt oppdrag leverte Holberg Shipping inn en sluttrapport der de gjorde en evaluering av ruten. 

Sluttrapporten inneholdt blant annet resultatene fra en spørreundersøkelse på passasjerene og erfaringer 

mannskapet hadde gjort i løpet av sommeren. 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut den siste uken i august til alle passasjeren som var registrert med en e-

postadresse i operatørens bookingsystem. Totalt kom det inn 33 besvarelser. Av besvarelsene som kom inn 

rapporteres det at mange var blitt bevisst på ruten gjennom plakater i Tønsberg eller på Verdens Ende. Dette 

viser at annonsering og tilstedeværelse i bybildet er en effektiv form for markedsføring. Annonsering på 

Facebook og i Tønsbergs Blad trekkes også fram som en viktig kanal for å spre kjennskap om ruten. 

Av respondentene har 42 prosent svart at hovedgrunnen til at de valgte å reise med fergen var for opplevelsen 

av turen og skjærgården i seg selv. 58 prosent har oppgitt at kombinasjonen av opplevelsen fra turen og å oppleve 

Verdens Ende var hovedmotivasjonen. Det var også mulig å velge at en kun benyttet fergetilbudet for å oppleve 

Verdens Ende, men det er det ingen som har svart. Svarene fra undersøkelsene taler for at ruten fungerer som 

et opplevelsestilbud heller enn et transporttilbud. 

Fra spørreundersøkelsen kommer det også kommentarer på at avreisetidene i helgen var ugunstige. Noe av 

kritikken på avreisetidene i helgen dreier seg om at det blir for lenge å være i Tønsberg hvis en reiser tur/retur 

fra Verdens Ende. Operatøren legger til at det noe overraskende er en ikke ubetydelig passasjergruppe som reiser 

fra Verdens Ende til Tønsberg for å oppleve bylivet. 

Holberg Shipping rapporterer at den varierende dekningsgraden kan knyttes opp til værmeldingen. I slutt-

rapporten skrives det at melding om dårlig vær gir få reisende og at god værmelding gir bra med passasjerer. De 

skriver også at andre rutebåter melder om de samme erfaringene. 

2.3.2. Budskap fra dybdeintervjuer – Ruten var lite tilgjengelig og kapasiteten for liten 

Gjennom en rekke dybdeintervjuer med flere av de viktigste aktørene i turistnæringen i området, samt aktører 

som opererer på lignende ruter i Oslofjorden, har det kommet viktige innspill og betraktninger rundt ruten. I 

disse samtalene har det vært en systematisk gjennomgang av styrker og svakheter ved ruten slik den var satt opp 

sommeren 2017 og hvilke muligheter og utfordringer som finnes for ruten i årene fremover. I disse samtalene 

var det særlig tre punkter som ble påpekt av flere ulike aktører og som de fleste syntes å være enige i. 
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For det første var det mange som påpekte at avgangen i Tønsberg burde være fra Tollbodkaien i sentrum og ikke 

fra Fiskebrygga som ligger 15 minutters gange fra sentrum. Det er helt essensielt at fergeavgangen ikke gjemmes 

bort, men er en synlig del av bybildet. Flere nevner at det har vært tilbakemeldinger på at det har vært 

problematisk å finne fram til avgangen på Fiskebrygga. Et argument som trekkes fram for avgang fra Tollbodkaien 

er at den mest effektive markedsføringen av ruten vil være en godt synlig avgang fra der folk oppholder seg. 

Et annet punkt som mange nevner er at fergen hadde for liten kapasitet. Det er flere problemer som tas opp i 

forbindelse med den begrensede kapasiteten. Én av de er at siden ruten er såpass væravhengig vil båten raskt 

fylles på dager med godt vær, slik at det vil være en stor andel av etterspørselen som ikke dekkes av tilbudet. Et 

annet punkt som trekkes frem er at en stor andel av de som reiser på slike turer, reiser i middels store grupper, 

for eksempel to barnefamilier som reiser sammen. Med den begrensede kapasiteten vil det ofte være umulig for 

grupper av denne størrelsen å reise sammen. 

Et tilbakevendende tema er viktigheten av opplevelsesaspektet ved denne ruten. Det er vanskelig for en ferge å 

konkurrere mot landtransport på en parallell vei, hvis ruten ikke tilbyr en opplevelse i tillegg. Det er derfor viktig 

at rute og fart legges til rette for en best mulig opplevelse av skjærgården og at ruten ikke drives som et rent 

transporttilbud. 
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3. Vurdering av alternative fergeruter og fergestørrelser 

I den første delen av dette kapittelet beskrives fire ulike ruter mellom Tønsberg og Verdens Ende og tre ulike 

størrelser på fergen som skal operere på ruten. I tillegg er det inkludert to alternativer for hvor mange dager 

fergen skal være i drift. Resultatet fra analysen viser at en ferge med en kapasitet på tolv passasjerer ikke vil 

behøve å frakte noen passasjerer for at operatøren skal dekke inn kostnadene ved å drifte de ulike scenariene, 

gitt et støttebeløp på 800 000 kroner. En ferge med kapasitet på 30 passasjerer vil være avhengig av en 

kapasitetsutnyttelse på mellom 14 prosent og 69 prosent avhengig av valg av rute og operativ periode. En 

ferge med kapasitet på 50 passasjerer vil være avhengig av en kapasitetsutnyttelse på mellom 82 og 104 

prosent avhengig av valg av rute og operativ periode. Basert på dette synes det naturlig at for angitt 

støttebeløp bør fergens kapasitet være på omkring 30 passasjerer.  

Kombinasjonene av ulike ruter, fergestørrelser og driftsperioder gir samlet 24 scenarier som er tatt videre til en 

kostnadsvurdering. Basert på de estimerte kostnadene og for et gitt støttebeløp er det til slutt beregnet hvor 

mange betalende passasjerer som minst kreves i de ulike scenariene for at en operatør skal være villig til å drifte 

ruten. 

3.1. Vurderte alternativer i analysen 

I vurderingen er det satt opp fire alternative fergeruter mellom Tønsberg og Verdens Ende.3 Rutene er satt opp 

basert på innspill fra aktørene som er intervjuet og egne vurderinger. Et sentralt innspill fra intervjuobjektene 

har vært at ruten bør betjenes av en ferge med større kapasitet enn hva som var tilfellet sommeren 2017. Det er 

derfor gjort kostnadsberegninger for ferger med kapasitet på 12, 30 og 50 passasjerer. I tillegg gjøres det en 

vurdering for kostnadene for to ulike lengder på driftsperioden. Kombinasjonen av fire ulike ruter og tre ulike 

fergestørrelser for to ulike driftsperioder gir 24 ulike scenarier som tas med videre i vurdering av kostnadene.  

3.1.1. Fire fergeruter: To øst for Nøtterøy, to vest for Nøtterøy 

Det første rutealternativet som er satt opp følger østsiden av Nøtterøy og Tjøme. Ruten er den samme som ble 

benyttet sommeren 2017, men med en redusert hastighet slik at reisetiden øker med 15 minutter fra 45 minutter 

til 60 minutter. Det vil si at det er lagt opp til en gjennomsnittlig hastighet på 16,8 knop på den 14,4 nautiske mil 

lange ruten. Med unntak av den første distansen ut fra Tønsberg vil ruten gå i områder som er en del av Færder 

nasjonalpark. 

Det andre alternativet skiller seg fra det første ved at det er inkludert et innlagt stopp på Bolærne. Ruten er 

beregnet til å være på 18,7 nautiske mil og gjennomføres med en gjennomsnittshastighet på 17,5 knop. Inkludert 

en dokkingtid på Bolærne, vil det gi en reisetid på 78 minutter mellom Tønsberg og Verdens Ende. I likhet med 

det første alternativet går ruten i all hovedsak gjennom områder som er en del av Færder nasjonalpark.  

I det tredje alternativet som vurderes er ruten lagt om til å kjøre på vestsiden av Nøtterøy, med et innlagt stopp 

på OCC/Melsomvik. Ruten vil videre gå gjennom Vrengensundet og følge østsiden av Tjøme frem til Verdens 

Ende. Enkelte fartsbegrensninger på ruten, spesielt gjennom Vrengensundet, senker gjennomsnittshastigheten 

                                                                 

3 Lengden på rutene er beregnet med sjøkart, hvor det er tatt hensyn til lokale fartsreguleringer. I områder som ikke er 
omfattet av fartsreguleringer legges en topphastighet på 20 knop til grunn. 
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til 14,8 knop på den 18,0 nautiske mil lange ruten. Det vil si at inkludert dokkingtid på OCC/Melsomvik vil 

reisetiden være på 82 minutter mellom Tønsberg og Verdens Ende. 

Figur 6: Fire alternative ruter mellom Tønsberg og Sandefjord 

Alternativ 1: Rute direkte mellom 

Tønsberg og Verdens Ende 

Alternativ 2: Rute mellom Tønsberg 

og Verdens Ende om Bolærne 

Alternativ 3: Rute mellom Tønsberg og 

Verdens Ende på vestsiden av Nøtterøy 

Alternativ 4: Rute mellom Tønsberg og 

Verdens Ende via Engø 
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I det fjerde og siste alternativet som vurderes vil ruten gå på vestsiden av Nøtterøy ned til et innlagt stopp på 

Engø ved Sandefjord. Ruten vil deretter følge sørsiden av Veierland og inn gjennom Vrengensundet for så å følge 

østsiden av Tjøme videre til Verdens Ende. Rutens lengde er beregnet til 22,3 nautiske mil og med en 

gjennomsnittsfart på 15,8 knop vil det gi en total reisetid på 95 minutter inkludert dokkingtid.  

Kanalbroen, som binder sammen veitrafikken mellom Tønsberg og Nøtterøy, har en høyde på kun tre meter. Av 

praktiske hensyn vil det si at for en fergerute som går på østsiden av Nøtterøy bør anløpet i Tønsberg ligge på 

østsiden av Kanalbroen. Det vil si at anløpet i Tønsberg for de to første rutealternativene vil legges til Fiskebrygga. 

Tilsvarende vil ruter som går på vestsiden av Nøtterøy ha anløp vest for Kanalbroen i Tønsberg. Anløpet for 

alternativ 3 og 4 vil derfor legges til Tollbodkaien. 

Tabell 8: Oversikt over reisetid, distanse og anløp for de fire vurderte alternativene. Kilde: Menon (2018) 

  
Alternativ 1 

Direkte 
Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Minutter 60 78 82 95 

Nautiske mil 14,4 18,7 18,0 22,3 

Innlagte stopp - Bolærne OCC/Melsomvik Engø i Sandefjord 

Anløp Tønsberg Fiskebrygga Fiskebrygga Tollbodkaien Tollbodkaien 

 

3.1.2. Tre fergestørrelser: Plass til 12, 30 eller 50 passasjerer 

Flere av interessentene vi har vært i kontakt med har pekt på behovet for en ferge med større kapasitet enn hva 

som var tilfellet sommeren 2017. I analysen vurderes ferger i tre ulike størrelseskategorier med kapasitet på 12, 

30 og 50 passasjerer. Fergene er vurdert etter ressursene som kreves for å operere fergen på de ulike 

rutealternativene i perioden gjennom en konseptuell beregning. Det vil si at det ikke er tatt utgangspunkt i en 

spesiell fergetype, men at det heller er fokusert på det generelle nivået for aktuelle ferger i markedet. 

3.2. Kostnadsvurderinger etter fergeruter og fergestørrelse  

I kostnadsanalysen er det gjort en beregning av kostnadene som en operatør vil ha ved å drifte en ferge på de 

fire ulike rutealternativene for de tre ulike størrelseskategoriene over to perioder på henholdsvis 45 og 60 dager. 

Til sammen gir dette 24 scenarier som det gjøres en kostnadsvurdering av.  

For å kunne gjøre et realistisk anslag på hvilke kostnader en operatør vil ha ved å drifte en ferge i de ulike 

scenariene, er det hentet inn informasjon fra en rekke ulike kilder. Blant annet er det gjort en kartlegging av 

hvilke ferger som opererer på sammenlignbare ruter og hvilket prisnivå disse fergene har i bruktmarkedet. Det 

har videre vært kontakt med ulike operatører av sammenlignbare ruter for å få oversikt over hvilke kostnader 

som er forbundet med fergedrift av denne typen. I tillegg har det vært kontakt med tredjepartsaktører som for 

eksempel forsikringsselskap og havnevesen.  

3.2.1. Kostnadsanslag etter faste og variable kostnader 

Ved en grov inndeling kan kostnadene deles inn i driftsavhengige og -uavhengige kostnader. Med driftsavhengige 

kostnader menes kostnader som henger tett sammen med tid og distanse som fergen tilbakelegger i 

driftsperioden, mens de driftsuavhengige kostnadene i ingen eller liten grad påvirkes av dette. Vi finner at det er 

de driftsuavhengige kostnadene som utgjør den største andelen av kostnadene. Kostnadsanslaget er gjort for to 
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driftsperioder med en lengde på henholdsvis 45 og 60 dager. Hvor lenge fergen er i drift vil påvirke både de 

driftsavhengige og -uavhengige kostnadene. 

Driftsuavhengige kostnader 

Det er identifisert en rekke driftsuavhengige kostnader som er inkludert i kostnadsanalysen. Men det er to 

faktorer som er hoved-driverne bak denne kostnadsposten, og som vi derfor vil gi en nærmere beskrivelse av 

her. Disse kostnadene er kapital- og personalkostnader. 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnadene beregnes på bakgrunn av bransjens avkastningskrav og fergens verdifall og kan forstås som 

investeringens alternativkostnad. Omfanget av kapitalkostnaden avhenger sterkt av størrelsen på investeringen 

– det vil si verdien av båten. Innkjøpsprisen for ferger stiger for antallet passasjerer båten kan frakte, og i 

kostnadsanalysen er kapitalkostnaden den største skilnaden mellom de ulike fergealternativene.  

Personalkostnader 

En annen betydelig driftsuavhengig kostnadspost er personalkostnader. Det antas at for alle de tre skisserte 

fergealternativene vil det være behov for et mannskap på to personer. I motsetning til kapitalkostnadene vil 

personalkostnadene derfor være upåvirket av fergens størrelse.  

Driftsavhengige kostnader 

De mest sentrale driftsavhengige kostnadene er knyttet til drivstofforbruk og slitasjen som oppstår på fergen når 

den er i bruk. I tillegg til å være avhengig av tid og distanse som blir tilbakelagt i driftsperioden, er disse 

kostnadene også i stor grad påvirket av fergens størrelse. 

3.2.2. Hvor mange passasjerer er nødvendig for bærekraftig drift? 

Etter at kostnadene for de ulike alternativene er kartlagt, kan det beregnes hvor mange passasjerer operatøren 

behøver å frakte i driftsperioden for å dekke inn kostnadene som påløper. Dette kalles en break-even analyse. I 

denne analysen antas det at både billettpriser og fordelingen av voksne, barn og honnør vil være uendret fra 

2017. I tillegg legges det til grunn en offentlig støtte på 800 000 kroner etter innspill fra oppdragsgiver. 

Tabell 9 viser antall passasjerer og den tilhørende kapasitetsutnyttelsen som kreves for å dekke inn kostnadene 

for de ulike alternativene. For de angitte betingelsene viser analysen at en ferge med kapasitet på tolv passasjerer 

vil stort sett være uavhengig av billettinntekter for å kunne drive lønnsomt på alle de fire rutealternativene, 

uavhengig av om driftsperioden er på 45 eller 60 dager eller om det er én eller to avganger om dagen. Kun for 

de lengste rutene vest for Nøtterøy, med driftsperiode 60 dager og to avganger tur-retur om dagen, vil det være 

behov for passasjerer. For en større ferge med kapasitet på 30 har operatøren behov for en kapasitetsutnyttelse 

på mellom 14 prosent for direkterute i en driftsperiode på 45 dager med én avgang om dagen, til 75 prosent for 

rutealternativ 4 med en driftsperiode på 60 dager med to avganger om dagen. For den største fergen med en 

kapasitet på 50 vil operatøren ha behov for en kapasitetsutnyttelse på 62 prosent for direkteruten med to 

avganger om dagen, uavhengig av driftsperioden. Ellers vil man ha et behov for en kapasitetsutnyttelse på over 

70 prosent. 

Våre lønnsomhetsberegninger tyder på at en ferge med kapasitet på 30 passasjerer kan oppnå lønnsomhet på 

samtlige ruter, noe avhengig av lengde på driftsperioden og antall avganger om dagen. Ferge med kapasitet på 

50 passasjerer synes ikke realistisk. Det nærmeste man kommer realistiske kapasitetsutnyttelseskrav er for 
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direkteruten på østsiden av Nøtterøy. Vi har ikke vurdert muligheten av kostnadsbesparelser ved å se rute-

alternativ 1 og 2 sammen med Tønsberg – Bolærne. Særlig rutealternativ 2 kan tenkes å ha lavere kostnader og 

mindre behov for passasjerer dersom man samkjører rutene, noe som også vil muliggjøre bruk av større ferge. 

Tabell 9 – Lønnsomhetsberegninger. Lagt til grunn offentlig støtte på 800 000 kroner. Realistiske ruter med kapasitets-
utnyttelse på mellom 20 og 55 prosent er markert med fet skrift. Kilde: Menon (2018) 

   

Alternativ 1 
Direkte 

Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Driftsperiode: 45 dager 
1 avgang tur-retur pr. dag  
(samlet 90 avganger)     
Fergekapasitet 12 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 0 0 0 0 

 Break even – kap. utnyttelse 0 % 0 % 0 % 0 % 
Fergekapasitet 30 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 372 653 815 1 097 

 Break even – kap. utnyttelse 14 % 24 % 30 % 41 % 
Fergekapasitet 50 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 3 687 4 055 4 243 4 612 

 Break even – kap. utnyttelse 82 % 90 % 94 % >100 % 

Driftsperiode: 45 dager 
2 avganger tur-retur pr. dag 
(samlet 180 avganger)     
Fergekapasitet 12 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 0 0 0 0 

 Break even – kap. utnyttelse 0 % 0 % 0 % 0 % 
Fergekapasitet 30 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer  1 846   2 410   2 733   3 296  

 Break even – kap. utnyttelse 34 % 45 % 51 % 61 % 
Fergekapasitet 50 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer  5 561   6 298   6 674   7 411  

 Break even – kap. utnyttelse 62 % 70 % 74 % 82 %       
Driftsperiode: 60 dager 
1 avgang tur-retur pr. dag 
(samlet 120 avganger)     
Fergekapasitet 12 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 0 0 0 0 

 Break even – kap. utnyttelse 0 % 0 % 0 % 0 % 
Fergekapasitet 30 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 1 530 1 906 2 121 2 497 

 Break even – kap. utnyttelse 42 % 53 % 59 % 69 % 
Fergekapasitet 50 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 4 978 5 469 5 720 6 212 

 Break even – kap. utnyttelse 83 % 91 % 95 % >100 % 

Driftsperiode: 60 dager 
2 avganger tur-retur pr. dag 
(samlet 240 avganger)     
Fergekapasitet 12 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer 0 0  59   493  

 Break even – kap. utnyttelse 0 % 0 % 2 % 17 % 
Fergekapasitet 30 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer  3 496   4 247   4 679   5 430  

 Break even – kap. utnyttelse 49 % 59 % 65 % 75 % 
Fergekapasitet 50 passasjerer     

 Break even – ant. passasjerer  7 478   8 460   8 962   9 944  

 Break even – kap. utnyttelse 62 % 71 % 75 % 83 % 
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Rutens bærekraft sett fra et samfunnsmessig perspektiv vil ofte vurderes ut fra den offentlige støtten per 

passasjer. Figuren under viser tilskudd per passasjer etter driftsperioder og antall avganger per dag. 

Figur 7 – Tilskudd per passasjer med en kapasitetsutnyttelse på 50 prosent. Lagt til grunn offentlig støtte på 800 000 kroner. 
Tur-retur per dag. Kilde: Menon (2018) 

 

Sommeren 2017 utgjorde den offentlige driftsstøtten i underkant av 1 000 kroner per passasjer. Både lav 

kapasitetsutnyttelse og liten kapasitet bidro til å dra opp tilskuddet per billett. En ferge med kapasitet på 30 

passasjerer og en kapasitetsutnyttelse på 50 prosent vil ha en driftsstøtte på mellom 600 og 222 kroner per 

passasjer. En ferge med kapasitet på 30 passasjerer som har to avganger om dagen over en periode på 45 dager 

synes realistisk ut ifra lønnsomhetsberegningene; med en kapasitetsutnyttelse på 50 prosent har man et tilskudd 

på omtrent 300 kroner per passasjer, og støtten vil stå for cirka 75 prosent av passasjerkostnadene. Dette vil 

fortsatt være et høyt tilskuddsnivå, men betraktelig bedre enn sommeren 2017. Ruten Tønsberg – Bolærne 

hadde til sammenligning et tilskudd på cirka 230 kroner per passasjer i 2017, og støtten stod for 76 prosent av 

passasjerkostnadene. Til sammenligning var tilskuddsandelen 70 prosent for Ruters båttrafikk i Akershus i 2014 

(Norconsult, 2015). Målsetningen må være å få tilskudd per passasjer og støtteandel av kostnadene for Tønsberg 

– Verdens Ende ned på samme nivå som ruten Tønsberg – Bolærne. 

3.3. Etterspørselsvurdering etter fergerute 

Menons gjennomgang av etterspørselspotensialet for de fire ulike alternative fergerutene tilsier at alternativ 

3 og 4, rutene vest for Nøtterøy, har størst passasjerpotensial. Alternativ 3 og 4 vil være synligere i bybildet i 

Tønsberg samt knytte seg opp mot potensielle passasjerer ved OCC og Sandefjord. Slik kan ruten også bidra til 

betydelige reisetidsbesparelser. Alternativ 1 og 2 gir renere skjærgårdsopplevelser, mens alternativ 3 og 4 

kompenserer med opplevelse av båtlivet i Vrengensundet.  

Vi vil vurdere etterspørselen etter de fire ulike fergerutene ut ifra om rutene bidrar til å koble sammen markeder 

og attraksjoner og rutenes verdi som opplevelse i seg selv.  
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3.3.1. Rute kan være bindeledd mellom produkt og marked 

En sentral nyttevirkning av et forbedret transporttilbud i regionen er tettere kobling mellom produkt og marked. 

I denne delen vil det bli gitt en beskrivelse av markedene som de ulike rutealternativene dekker, hvilke 

attraksjoner fergen kobler til ulike markeder og i hvilken grad fergen øker tilgjengeligheten mellom attraksjoner 

og markeder. 

Hva er markedene for de fire alternative fergerutene? 

Vi har identifisert tre ulike markeder som blir dekket av én eller flere av rutealternativene. Disse tre markedene 

er Tønsberg, Stokke/OCC og Sandefjord. 

Tønsberg: I tillegg til å ha omkring 40 000 innbyggere er Tønsberg også en populær sommerdestinasjon for 

tilreisende fra hele landet. Anløpene i Tønsberg er i gangavstand fra sentrum, noe som, kombinert med byens 

størrelse, gjør Tønsberg til det mest sentrale markedet for de ulike rutealternativene.  

Oslofjord Convention Center (OCC)/Melsomvik: Lokalbefolkningen i Stokke er på omkring 15 000 innbyggere. I 

tillegg er det inntil 10 000 besøkende gjester på OCC i enkelte perioder på sommeren. For gjester på OCC vil et 

anløp her gi umiddelbar tilgang på fergen, uten behov for ytterligere reisevei til anløpet. For innbyggere i Stokke 

vil det innebære en liten reisevei tilsvarende 15 minutter på sykkel fra Stokke sentrum, for å nå et eventuelt 

anløp på OCC/Melsomvik.  

Engø i Sandefjord: Sandefjord er på omtrent samme størrelse som Tønsberg både når det gjelder innbyggertall 

og som destinasjon for tilreisende. En viktig forskjell i denne sammenheng er allikevel at fergen vil ha anløp et 

stykke utenfor bykjernen – ca. 10 minutter med bil, noe som gjør at markedspotensialet i Sandefjord er noe 

lavere enn i Tønsberg. 

Tabell 10 – Oversikt over hvilke markeder de fire alternative rutene kjører innom. Kilde: Menon (2018) 

  
Alternativ 1 

Direkte 
Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Tønsberg X X X X 
Stokke/OCC   X (X) 
Sandefjord    X 

 

Hva er attraksjonene ved de fire alternative fergerutene? 

Vi har identifisert tre attraksjoner som én eller flere av fergealternativene kobler til markedene. Attraksjonene 

er Verdens Ende, Bolærne og Tønsberg. 

Verdens Ende: Av attraksjonene er Verdens Ende den mest sentrale og inkludert i alle rutealternativene. Det 

antas at det årlig er omkring 120 000 besøkende på Verdens Ende. Området er beskrevet som et naturskjønt 

friluftsområde med storslagen utsikt mot Skagerrak og med det karakteristiske vippefyret som er bygget opp av 

rullesten fra Tjømes strender som den mest kjente attraksjonen. I tillegg finnes Færder nasjonalpark i umiddelbar 

nærhet som tilbyr et unikt landskap og dyreliv i tillegg til utallige aktivitetsmuligheter som fisking, bading, 

sykkelturer og klatring. 

Bolærne: Rutealternativ 2 inkluderer et innlagt stopp på Bolærne. Bolærne er en øygruppe i Ytre Oslofjord 

utenfor Nøtterøy, bestående av Vestre Bolærne, Midtre Bolærne og Østre Bolærne, i tillegg til om lag 40 mindre 
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øyer, holmer og skjær. Mesteparten av Bolærne inngår i Færder nasjonalpark. Etter at Bolærne, som var et 

militært område frem til midten av 2000-tallet, ble åpnet for sivile, har området vært en populær destinasjon for 

sommerturister.  

Tønsberg: I tillegg til å være et viktig marked, vil Tønsberg også være en potensiell attraksjon for reisende fra de 

andre markedene. Dette betinger at fergen har et sentrumsnært anløp, det vil si på Tollbodkaien og ikke 

Fiskebrygga. Norges eldste by har en rekke attraksjoner å vise til som Slottsfjellet, ulike muséer og et pulserende 

bryggeliv. I tillegg vil det kunne være tilreisende som kommer for å oppleve byliv og shoppe.  

Tabell 11 – Oversikt over hvilke attraksjoner de fire alternative rutene kjører innom. Kilde: Menon (2018) 

  
Alternativ 1 

Direkte 
Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Verdens Ende X X X X 
Bolærne  X   
Tønsberg   X X 

Hva er tidsbesparelsene mellom markedene og Verdens Ende? 

For at fergen skal gi en bedre kobling mellom markedet og attraksjonene står det sentralt at fergen reduserer 

reisetiden uten at det gir en uforholdsmessig økning i brukerkostnaden. Et naturlig utgangspunkt vil være å 

sammenligne fergens reisetid med tilsvarende reisetid for buss. Tabell 12 viser forskjell i reisetid fra de ulike 

markedene til Verdens Ende. Det er viktig å merke seg at tidene som er brukt til sammenligning er fra fergetider 

fra anløp til anløp, mens busstidene er fra busstasjonen i de ulike markedene til Verdens Ende.  

For Tønsberg vil ingen av rutealternativene gi redusert reisetid. For Stokke vil det bli redusert reisetid på 38 

minutter og for Sandefjord 63 minutter. Prisene på buss er omkring halvparten av prisen for ferge. 

Tabell 12 – Oversikt over tidsbesparelser fra ulike markeder til Verdens Ende. Kilde: Menon (2018)  

  
Alternativ 1 

Direkte 
Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Tønsberg + 14 + 32 + 36 + 49 
Stokke/OCC   - 38  
Sandefjord    - 63 

3.3.2. Fergereise kan være en opplevelse i seg selv 

Etterspørsel etter en fergerute kan være fordi markedet oppfatter fergeturen som en opplevelse i seg selv. Det 

er naturlig å tenke at det er en større opplevelse å reise med ferge mellom Tønsberg og Verdens Ende enn å reise 

med buss den samme distansen. Det vil si at det kan være etterspørsel etter fergen i markedet til tross for at den 

både er dyrere og tar lenger tid enn alternative transportmuligheter. 

Det er mange ulike faktorer som vil bidra til å gjøre en fergetur til en opplevelse. En viktig faktor er omgivelsene 

der fergen kjører. På distansen mellom Tønsberg og Verdens Ende er det flere områder med vakre omgivelser 

som vil øke opplevelsesaspektet ved fergeturen. Disse områdene dreier seg i første rekke om skjærgården på 

østsiden av Nøtterøy og Tjøme, samt Vrengensundet. Skjærgården er en del av Færder nasjonalpark og er kjent 

for å være vakker og idyllisk. Vrengen er et krokete sund som skiller Nøtterøy og Tjøme, kjent for et aktivt båtliv.  
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Tabell 13 – Oversikt over hvilke opplevelser rutene tilbyr reisende. Kilde: Menon (2018) 

  
Alternativ 1 

Direkte 
Alternativ 2 
Om Bolærne 

Alternativ 3 
Om OCC 

Alternativ 4 
Om Engø 

Skjærgården øst for Nøtterøy X X   
Skjærgården øst for Tjøme X X X X 
Vrengensundet   X X 
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4. Konklusjon og anbefalinger 

4.1. Konklusjon 

Vi har sett at prøveprosjektet ga lave passasjertall i forhold til støttebeløpet. Skyldes lave passasjertall dårlig vær, 

feil innretning på ruten eller et manglende etterspørselspotensial? 

Været er en viktig påvirkningsfaktor for om folk velger å reise til Verdens Ende; våre analyser viser at 

kapasitetsutnyttelsen øker markant for høyere temperatur, og på dager med en temperatur på over 20 grader 

var kapasitetsutnyttelsen nesten 50 prosent. Våre analyser viser imidlertid at været sommeren 2017 ikke var 

spesielt dårlig; både temperaturer og nedbør var på normalt nivå i forhold til foregående år. Lave passasjertall 

skyldes altså ikke været. 

Det er usikkert hvorvidt prøveprosjektets lave passasjertall skyldes et manglende etterspørselspotensial, eller 

om innretningen av prøveprosjektet i seg selv ikke var godt nok tilpasset markedet. Dersom det ikke er et 

underliggende etterspørselspotensial vil det ikke være potensial for samfunnsøkonomisk lønnsomhet av offentlig 

støtte til en rute. I så tilfelle bør Vestfold fylkeskommune kutte støtten. Vi mener det er behov for ytterligere 

utprøving av fergedrift på strekningen for å innhente mer erfaring og informasjon om hvorvidt støtte til en 

fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende kan blir samfunnsøkonomisk lønnsomt på sikt. På bakgrunn av 

analyse av fjorårets prøveprosjekt, samt kostnadsanalyse av og vurdering av potensiell etterspørsel knyttet til 

alternative fergeruter og -størrelser, foreslår vi her flere justeringer i valg av rutetrase, fergekapasitet, antall 

avganger per dag og sesong. 

Dersom ikke passasjertallet, kapasitetsutnyttelsen og støttebeløpet per passasjer i 2018 forbedres fra 2017, er 

det et tegn på manglende etterspørselspotensial etter fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, og 

ruten bør i så fall legges ned. Dersom passasjerutviklingen sommersesongen 2018 er positiv, kan man på 

bakgrunn av de nye erfaringene videre tilpasse valg av rute og ferge, for å bidra til videre økt trafikk og lavere 

støttebeløp i 2019. 

4.2. Anbefalinger for videre drift 

I det følgende presenteres Menons anbefalinger for eventuell fergedrift 2018. 

➢ Legg fergeruten på vestsiden av Nøtterøy.  

o Legg anløpskaien til Tollbodkaien i Tønsberg.  

o Inkluder stopp ved OCC/Melsomvik og/eller Engø i Sandefjord.  

Menons gjennomgang av etterspørselspotensialet for de fire ulike alternative fergerutene tilsier at alternativ 3 

og 4, rutene vest for Nøtterøy, har størst passasjerpotensial. Ruter som går vest for Nøtterøy har mulighet til å 

legge til kai på Tollbodkaien ved havnepromenaden, midt i Tønsberg sentrum. At fergen kan anløpe bryggen midt 

i byen vil for det første bidra til å markedsføre tilbudet ved at fergen vil være mye mer synlig i bybildet, og 

samtidig øke fergens tilgjengelighet ved at publikum slipper å bevege seg ut av sentrum.  

Rutealternativ 3 og 4 på vestsiden av Nøtterøy kobler to store markeder til Tønsbergsmarkedet og Verdens Ende. 

Rutealternativ 3 knytter seg til Oslofjord Convention Center, et stort anlegg med opptil 10 000 besøkende om 

dagen på sommeren, hvor profesjonelle turagenter knyttet til OCC kan bidra til å selge billetter til besøkende. I 

tillegg vil ruten ligge kun 15 minutter fra Stokke og med det kutte reisetiden mellom Stokke og Verdens Ende 
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med 38 minutter ifølge våre beregninger. At man både knytter seg nærmere en stor lokalbefolkning og får 

profesjonell hjelp til å selge billetter fra OCCs organisasjon gir et stort etterspørselspotensial.  

Rutealternativ 4 knytter seg til Sandefjordsmarkedet, et marked som er omtrent like stort som Tønsberg-

markedet, men mindre tilgjengelig i forhold til sentrum av byen. At en ferge fra Engø havn reduserer reisetiden 

fra Sandefjord til Verdens Ende med en time bidrar til betydelig tilgjengeliggjøring av Verdens Ende for hele 

reiselivsnæringen i Sandefjord. På sikt kan en ferge mellom Engø og Verdens Ende bidra til at reiselivet i 

Sandefjord kan markedsføre ikonet Verdens Ende som «deres» attraksjon, på lik linje med reiselivet i Tønsberg.  

o Forbehold: Vi har ikke vurdert muligheten av kostnadsbesparelser ved å se rutealternativ 1 og 

2 sammen med Tønsberg – Bolærne. Særlig rutealternativ 2 kan tenkes å ha lavere kostnader 

og mindre behov for passasjerer dersom man samkjører rutene, noe som også vil muliggjøre 

bruk av større ferge. 

 

➢ Endre rute og kutt ekstraavganger i helgene.  

To avganger om dagen hele uken gir mulighet for bedriftsøkonomisk lønnsomhet og lavere tilskudd per passasjer. 

Ekstraavgangene i helgene i prøveprosjektet ga imidlertid lite nytte. Passasjertallet i helgene har vært særlig 

svakt; til tross for flere avganger er det på disse dagene det er fraktet færrest passasjerer. De svake passasjer-

tallene i helgene kan ikke forklares med dårlig vær da lørdager og søndager tilsynelatende var ukedagene med 

best vær denne sommeren. Forklaring ser i stedet ut til å ligge i et ruteoppsett som ikke appellerer til publikum. 

Ekstraavgangene i helgene ga svært liten nytte på grunn av valgte tidspunkt. Vi vurderer at avgang fra Tønsberg 

kl. 10.30 med retur fra Verdens Ende kl. 12:00, og en ny avgang fra Tønsberg kl 13:30, med retur fra Verdens 

Ende kl. 15 vil passe bedre. Da vil man enten returnere med fergen med en gang, eller ha et opphold på tre timer 

eller seks timer enten ved Verdens Ende eller Tønsberg, alternativt ta bussen tilbake. Det gir nok oppholdstid på 

Verdens Ende til fritidsaktiviteter som piknik, fisking og bading. 

➢ Kutt driftsperioden på slutten av sommeren.  

Prøveprosjektet viste at driften i andre halvdel av august var mindre brukt, et kutt i ruten mot slutten av august 

kan eventuelt kompenseres ved å starte opp tidligere i juni. Lav kapasitetsutnyttelse i august kan forklares av 

skolestart, som gjør ruten mindre aktuell for ungdom og barnefamilier. 

➢ Øk kapasitet på ferge til 30 passasjerer.  

Basert på kostnadsanalysen synes det naturlig at for angitt støttebeløp bør fergens kapasitet være på omkring 

30 passasjerer. En større ferge vil bidra til å ta bedre unna etterspørselen på finværsdager og redusere tilskuddet 

per passasjer. Resultatet fra kostnadsanalysen viser at en ferge med en kapasitet på tolv passasjerer ikke vil 

behøve å frakte noen passasjerer for at operatøren skal dekke inn kostnadene ved å drifte de ulike scenariene. 

En ferge med kapasitet på 30 passasjerer vil være avhengig av en kapasitetsutnyttelse på mellom 14 prosent og 

69 prosent avhengig av valg av rute og operativ periode. En ferge med kapasitet på 50 passasjerer vil etter våre 

beregninger ikke bli bedriftsøkonomisk lønnsom, da den vil avhenge av en usannsynlig høy kapasitetsutnyttelse.  

➢ Sørg for at reiselivsaktører i hele Vestfold kjenner til fergetilbudet og markedsfører dette overfor sine 

kunder.  

Noe av grunnen til at fergeruten ikke ble lønnsom kan skyldes manglende kjennskap til tilbudet blant lokal-

befolkning og turister. Visit Vestfold, de store hotellene, eventuelt OCC, og andre komplementære reiselivs-

aktører i Vestfold må oppfordres til å informere om tilbudet til sine kunder.  
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Vedlegg  

4.3. Liste over intervjuobjekt 

Anette Andersson, Nadir Hvaler Fjordcruise 

Bente Molvig, Færder nasjonalparksenter 

Ellen Larsen, Visit Vestfold 

Freddy Bakkeskau, M/F Jutøya 

Lennart Johansson, Oslofjord Convention Center 

Odd Marvin Holberg, Holberg Shipping 

Peter Parmer, Hollungen AS 

Trond Myhre, Vestfold Kollektivtrafikk AS 

Øyvind Hagen, Quality Hotel Oseberg 

Øyvind Sæter, Bolærnebåtene AS 

4.4. Nærmere om antagelser for kostnadsberegning 

Tabell 14: Generelle antagelser lagt til grunn i kostnadsberegningen 

Antagelser 
    Generelt 
Dieselpris, kr/liter  10 
Personalkost, kr/månedsverk  60 000 

Avskrivningsperiode  15 
Avkastningskastningskrav  7,10 % 

Andel av inntektene som tilfaller perioden 50 % 

Tabell 15: Antagelser lagt til grunn for de ulike fergestørrelsene 

  Kapasitet på ferge 

  12 30 50 

Innkjøpspris, kroner 2 000 000 4 000 000 6 000 000 

Nødvendig mannskap, antall 2 2 2 

Drivstoff, liter diesel per minutt 0,75 1,42 1,83 

Slitasje/vedlikehold (kr/minutt) 5,0 7,5 10,0 

Øvrig 15 000 27 000 40 000 

Sertifisering, kroner 30 000 50 000 80 000 

Forsikring, kroner 25 000 35 000 50 000 

Tabell 16: Beregninger for de ulike rutealternativene 

  Rute 

  Rute 1 Rute 2 Rute 3 Rute 4 

Avgift per anløp, kroner 350 350 500 500 

Minutter kjøretid  60 73 77 90 

Minutter dokkingtid 0 5 5 5 
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