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Forord  

På oppdrag for Statens vegvesen har Menon Economics utredet andre samfunnsmessige virkninger for KVU 

Hadselfjord. Statens vegvesen vurderer en rekke alternativer i KVUen, og det er to konsepter vi har gjennomført 

tilleggsanalyser for: 1) fergefri krysning og 2) flytting av fergesamband. Begge konseptene reduserer reisetid. Den 

fergefrie krysningen øker også fleksibilitet for de som ønsker å reise på denne strekningen. Vi har vurdert effekter 

for næringsliv, sykehusstruktur og utdanningsstruktur. Vi har også vurdert hvordan disse virkningene skal 

plasseres i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Effekter for utdannings- og 

sykehusstruktur er identifisert i samarbeid med henholdsvis utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune 

og Helse Nord. Virkningene er med andre ord sterkt forankret hos de sektoransvarlige i regionen.  

Det er Avinor som gjennomfører analyser for lufthavnstrukturen i regionen, og deres analyse er planlagt 

ferdigstilt ved utgangen av 2019. I den grad vi berører lufthavnstruktur i denne rapporten så er det koordinert 

med Avinor og Statens vegvesen. Vi har avventet ferdigstilling av rapporten i påvente av analyser fra Avinor som 

potensielt kunne påvirke våre vurderinger. Hoveddelen av oppdraget er gjennomført i perioden august til 

oktober 2017.  

Heidi Ulstein har vært prosjektleder, Aase R. Seeberg, Ragnhild Sjoner Syrstad, Peter Aalen og Lars Eide har vært 

prosjektmedarbeidere, Magnus U. Gulbrandsen kvalitetssikret. Kristin Magnussen har vært sparringspartner i 

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

foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, 

organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk 

politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå.  

Vi takker Statens vegvesen for et spennende oppdrag og gode diskusjoner underveis i arbeidet. Vi takker også 

Helse Nord og utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune for å bidra med sine vurderinger av virkninger 

innenfor sine sektorer. Videre takker vi Avinor for god dialog underveis i arbeidet og alle intervjuobjekter for 

gode innspill.  
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Sammendrag 

Den redusere reisetiden mellom Lofoten og Vesterålen kan føre til økt produktivitet og dermed økt 

verdiskaping i regionen, som ikke fanges opp i trafikantnytteberegningene. For fergefri forbindelse 

anslår vi at den samlede nåverdien av verdiskapingsgevinsten fra produktivitetsøkningen vil kunne 

bli mellom 150 og 415 millioner 2017-kroner avhengig av beregningsmetode. For flytting av 

fergesambandet summerer denne effekten seg til mellom 15 og 55 millioner kroner. Virkningene på 

helse og utdanning er etter vår vurdering ikke av vesentlig betydning, men usikkerheten er stor. 

Reisetidsreduksjonene er etter de sektoransvarliges vurdering ikke store nok til å utløse 

strukturendringer innen helse eller utdanning, men løsning for Hadselfjordkrysning har vesentlig 

påvirkning på analyser av lufthavnstruktur i regionen. 

På oppdrag for Statens vegvesen har Menon Economics gjennomført en vurdering av andre samfunnsmessige 

virkninger av konseptene som inngår i KVU Fv. 82 Hadselfjorden. Dagens reisetid mellom de to største 

befolkningssentrene på hver side av fjorden, Stokmarknes i Vesterålen og Svolvær i Lofoten, er i 

delområdemodellen til Statens vegvesen beregnet til 1 time og 39 minutter. KVUen vurderer en rekke ulike 

alternativer for å redusere denne reisetiden. Vi vurderer andre samfunnsmessige virkninger for to av 

konseptene: Konsept 1 Flytting av fergesambandet og Konsept 2 Tunnel Fiskebøl. Fergefri forbindelse over 

Hadselfjorden er planlagt å redusere reisetiden mellom Stokmarknes og Svolvær med 53 minutter, mens 

flyttingen av fergesambandet vil redusere reisetiden med 15 minutter. Oppdraget har vært å vurdere hvilke 

virkninger denne reduserte reisetiden og større fleksibilitet vil ha på: 

- Næringsliv og sysselsetting 

- Helse- og sykehusstruktur 

- Utdanningsstruktur  

- Lufthavnstruktur 

I henhold til Statens vegvesens håndbok V712 fra 2014 kan ikke virkningene vi vurderer i denne rapporten 

inkluderes i KVUens samfunnsøkonomiske analyser. De må ses på som tilleggsvurderinger som kan tas med i en 

samlet vurdering før anbefaling. I tråd med veiledningsmaterialet skiller vi mellom virkninger som følger direkte 

av konseptene og virkninger som krever nye vedtak. Virkninger som følger direkte av konseptene er for eksempel 

virknigner på næringslivets produktivitet. Det er den reduserte reisetiden som kan føre til økt 

kunnskapsutveksling, stordriftsfordeler og bedre samsvar mellom arbeidstakere og –givere, og dermed økt 

produktivitet. Virkningene som krever nye vedtak, for eksempel endringer i sykehusstrukturen, kan ikke tilskrives 

vegutbyggingen. Samtidig er det en relevant virkning dersom vegutbyggingen utløser muligheten for å ta ut disse 

virkningene. En potensiell løsning er å benytte en realopsjonstankegang på denne type virkninger. Det vil si at 

virkningen som kan tillegges vegutbyggingen er verdien av det økte mulighetsrommet den nye infrastrukturen 

gir for helse, utdanning og luftfart. En kanskje bedre tilnærming er å analysere tiltakspakker på tvers av sektorer, 

men det har ikke vært innenfor mandatet til dette oppdraget. 

En rekke av de relevante virkningene finnes det ikke etablerte metoder for å vurdere. For direkte virkninger innen 

helse og utdanning er for eksempel kalkulasjonspriser mangelvare. Der det er mulig, benytter vi forskning og 

tilgjengelig statistikk for å si noe om omfang. For virkninger på næringslivet er metodeutviklingen kommet lenger. 

Det er likevel ikke faglig konsensus om en etablert metode for disse netto ringvirkningene. For å redusere 

usikkerheten i våre beregninger, benytter vi to ulike metoder og vurderer hvordan disse passer til lokale forhold 

i Lofoten og Vesterålen.  
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Vi har identifisert følgende virkninger: 

Næringsliv og sysselsetting: Den redusere reisetiden mellom Lofoten og Vesterålen kan føre til økt 

kunnskapsutveksling, stordriftsfordeler og bedre samsvar mellom arbeidstakere og -givere. Dette vil føre til økt 

produktivitet og dermed økt verdiskaping i regionen, som ikke fanges opp i trafikantnytteberegningene. For 

fergefri forbindelse anslår vi at den samlede nåverdien av verdiskapingsgevinsten1 fra produktivitetsøkningen vil 

kunne bli mellom 150 og 415 millioner 2017-kroner avhengig av beregningsmetode.2 For flytting av 

fergesambandet summerer denne effekten seg til mellom 15 og 55 millioner kroner. Denne gevinsten vil i 

hovedsak komme i tillegg til nytten beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-nytte analysen av 

konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke rom for å legge til disse virkningene i henhold til V712. Dette må ses på 

som tilleggsanalyser. Vi har benyttet to metoder i våre beregninger og som resultatene viser så er usikkerheten 

fortsatt stor med hensyn til størrelsen på produktivitetseffektene. Dette er en av årsakene til at denne type 

analyser fortsatt gjøres på utsiden av de øvrige beregningene. Forskningen på feltet har heller ikke kommet langt 

nok til å utelukke at deler av gevinsten vil overlappe med beregnet trafikantnytte. 

Helse: Fergefri forbindelse over Hadselfjorden forventes å gi befolkningen rundt Svolvær raskere øyeblikkelig 

hjelp og raskere tilgang til planlagt behandling på sykehus. Konseptet kan også gi noe økt samfunnssikkerhet og 

beredskap i regionen ved at reisetiden mellom de to sykehusene i Lofoten og Vesterålen reduseres betydelig. 

Befolkningen i området kan også få økt opplevelse av trygghet. Flytting av fergesambandet til Vassvika og 

Fiskebøl, vil ha noe av de samme virkningene som fergefri forbindelse, men i langt mindre omfang ettersom 

reisetidsreduksjonen er mindre, og en fortsettelse av fergekrysning i liten grad vil påvirke fleksibiliteten. Etter 

vår vurdering vil virkningene innen helsesektoren som vi har omtalt her, i hovedsak komme i tillegg til nytten 

beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-nytte analysen av konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke 

rom for å legge til disse virkningene i henhold til V712. Dette må ses på som tilleggsanalyser eller 

følsomhetsanalyser. Siden dette er metodeutviklingsarbeid foreligger det også vesentlig usikkerhet med hensyn 

til omfang og verdi av virkningene som vi behandler.  Vår vurdering, gitt det informasjonsgrunnlaget vi sitter på 

nå, er at konseptenes virkninger på helse ikke er av vesentlig betydning. Etter Helse Nords vurdering er 

reisetidsreduksjonen mellom sykehusene heller ikke stor nok til å utløse strukturendringer, men der er et 

potensiale dersom ytterligere tiltak fører til at denne reisetiden reduseres til 1,5 time. De peker på at ferjefri 

forbindelse over Hadselfjorden er en forutsetning for at Lofoten og Vesterålen kan sees mer under ett når det 

gjelder sykehustilbud. Det legger til rette for et bredere sykehustilbud for befolkningen i dette området. 

Utdanning: Konseptene vil gi elevene og studentene raskere reisetid til spesifikke videregående skoler og 

fagskoler i regionen. Det reduserer belastningen knyttet til lang skolevei for de elevene som ikke søker seg til 

nærskolen, både for de som bor på hybel og de som dagpendler. Det gir også økt valgfrihet for hver enkelt elev 

og student, hvilket i praksis innebærer en utvidelse av utdanningstilbudet for elevene ved de videregående 

skolene og studentene ved fagskolene. De samfunnsøkonomiske virkningene av et bedre skoletilbud kan være 

økt trivsel, mer kvalifisert arbeidskraft og økt sysselsetting. Etter vår vurdering vil virkningene innen 

utdanningssektoren i hovedsak komme i tillegg til nytten beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-

nytte analysen av konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke rom for å legge til disse virkningene i henhold til 

V712. Dette må ses på som tilleggsanalyser eller følsomhetsanalyser. Siden dette er metodeutviklingsarbeid 

foreligger det også vesentlig usikkerhet med hensyn til omfang og verdi av virkningene som vi behandler. Vår 

vurdering, gitt det informasjonsgrunnlaget vi sitter på nå, er at konseptenes virkninger på utdanning ikke er av 

                                                                 

1 Se boks 2-1 for definisjon av verdiskaping og andre sentrale begreper. 
2 Vi antar at tunellen står ferdig januar 2022 og har en levetid på 40 år. Årlig verdiskapingsgevinst er neddiskontert med 4 prosents årlig rente. 
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vesentlig betydning. Etter Nordland fylkeskommunes vurdering er heller ikke reisetidsreduksjonen ved fergefri 

fjordkrysning stor nok til å utløse strukturendringer. 

Luftfart: Avinor vurderer endringer i lufthavnstruktur i Lofoten og Vesterålen, og analysene ferdigstilles ikke før 

utgangen av 2019. Noen av alternativene som vurderes kan påvirkes av Hadselfjordkrysningen. Kombinasjonen 

av konsepter for Hadselfjordkrysningen og lufthavnstruktur kan også få påvirkning på Helse Nords vurderinger 

av endringer i sykehusstruktur. Virkninger som følger av endring i lufthavnstruktur må holdes adskilt fra de 

samfunnsøkonomiske vurderingene av krysning av Hadselfjorden, i henhold til V712. Dette er ren 

tilleggsinformasjon til beslutningstaker om hvordan tiltak i en sektor påvirker andre sektorer. Kompleksiteten i 

sammenhengene, og ulike tidsløp for utredningene forsterker dette behovet for varsomhet. Etter vår vurdering 

er det likevel mulig å benytte en realopsjonstankegang for å vurdere verdien av det økte mulighetsrommet. 

Ønsker en å se virkningene av tiltakene i sammenheng bør de vurderes som tiltakspakker i en 

samfunnsøkonomisk analyse. Det krever at Avinor har kommet lenger i sine analyser enn det som foreligger nå. 
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1. Innledning og bakgrunn 

Dagens reisetid mellom Stokmarknes i Vesterålen og Svolvær i Lofoten er, i delområdemodellen til Statens 

vegvesen, beregnet til 1 time og 39 minutter. Fergefri forbindelse over Hadselfjorden er planlagt å redusere 

reisetiden med 53 minutter. Flyttingen av fergesambandet vil redusere reisetiden med 15 minutter. 

Statens vegvesen utreder konseptvalgutredning (KVU) for Hadselfjorden. Hadselfjorden deler Vesterålen og 

Lofoten og er i dag trafikkert av ferge mellom Melbu og Fiskebøl. Overfartstiden er i dag 25 minutter, 

fergefrekvensen er 11 turer per dag og åpningstiden er 16 timer. Konseptene analysert i KVU Hadselfjorden vil 

påvirke trafikantenes reisetid. Dette er i stor grad fanget opp i nettonåverdiberegningene foretatt i KVUen. 

Likevel er det flere faktorer som ikke nødvendigvis er fanget opp i disse regnestykkene, og som tradisjonelt sett 

ikke har inngått i de samfunnsøkonomiske vurderingene av tiltak innen vegsektoren. Dette gjelder effekter for 

næringsliv og sysselsetting, helse og utdanning, samt påvirkning på strukturendringer innen helse-, utdanning og 

lufthavn.  

Vi analyserer disse «andre virkningene» for to av konseptene i KVUen: Konsept 1 A. Flytting av fergesambandet 

og Konsept 2 Tunnel Fiskebøl. Konsept 1 omfatter flytting av dagens fergesamband mellom Fiskebøl (Austvågøy) 

og Melbu (Hadseløya) omlag 3 km østover til Ringen (Austvågøy) og Vassvika (Hadseløya). Dette konseptet 

innebærer at sambandet kortes ned fra dagens 8,2 km til omlag 5,5 km.  Konsept 2 omfatter undersjøisk tunnel 

på 14-15 km mellom Fiskebøl på Austvågøya og Tangneset på Hadseløya, med korte vegforbindelser til 

henholdsvis E10 og fv. 82. 

I henhold til Statens vegvesens håndbok V712 fra 2014 kan ikke virkningene vi vurderer i denne rapporten 

inkluderes i KVUens samfunnsøkonomiske analyser. De må ses på som tilleggsvurderinger som kan tas med i en 

samlet vurdering før anbefaling. I tråd med veiledningsmaterialet skiller vi mellom virkninger som følger direkte 

av konseptene og virkninger som krever nye vedtak. Virkningene som krever nye vedtak, for eksempel endringer 

i sykehusstrukturen, kan ikke tilskrives vegutbyggingen. Samtidig er det en relevant virkning dersom 

vegutbyggingen utløser muligheten for å ta ut disse virkningene. En potensiell løsning er å benytte en 

realopsjonstankegang på denne type virkninger. Det vil si at virkningen som kan tillegges vegutbyggingen er 

verdien av det økte mulighetsrommet den nye infrastrukturen gir for helse, utdanning og luftfart. En kanskje 

bedre tilnærming er å analysere tiltakspakker på tvers av sektorer, men det har ikke vært innenfor mandatet til 

dette oppdraget. 

Analysene er gjennomført i tett samarbeid med Statens vegvesen, Helse Nord, Nordland fylkeskommune, Avinor 

og næringsaktører i regionen. En rekke av virkningene vi vurderer finnes det ikke etablerte metoder for å vurdere. 

For direkte virkninger innen helse og utdanning er for eksempel kalkulasjonspriser mangelvare. Der det er mulig 

benytter vi forskning og tilgjengelig statistikk for å si noe om omfang. For virkninger på næringslivet er 

metodeutviklingen kommet lenger. Det er likevel ikke faglig konsensus om en etablert metode. For å redusere 

utsikkerheten i våre beregninger benytter vi to ulike metoder og vurderer hvordan disse passer til lokale forhold 

i Lofoten og Vesterålen. For luftfart er det Avinor som gjennomfører analysen av virkninger, hvorvidt konseptene 

for fjordkrysningen kan utløse strukturendringer og hvilke virkninger det eventuelt kan gi. Deres analyse er 

planlagt ferdigstilt juni 2018. Vi har inkludert et kort kapittel som oppsummerer status og illustrerer hvordan 

beslutninger om endring i lufthavnstruktur kan påvirke de andre virkningene vi har analysert i denne rapporten. 

Kartet under viser en oversikt over regionen og reisetider i referansebanen (nullalternativet) mellom sentrale 

tettsted. Til forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av 
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utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbrua (Basis 2022).3 Det er 

avviket fra referansebanen som er det relevante utgangspunktet når vi skal analysere virkninger av konseptene. 

Reisetider er ikke en entydig størrelse. Det varierer fra person til person hvor lang tid man faktisk bruker på en 

strekning. Det avhenger blant annet av vær- og føreforhold og andre trafikanter. I tillegg avhenger det av det 

punktet hvor man måler fra og til. Reisetidene vi benytter i vår analyse er hentet fra Statens vegvesens 

transportmodell (DOM).  

Dagens reisetid mellom Stokmarknes og Svolvær er, i delområdemodellen til Statens vegvesen, beregnet til 1 

time og 39 minutter. Det er også det som ligger inne i vår referansebane på denne strekningen. Fergefri 

forbindelse over Hadselfjorden er planlagt å redusere reisetiden med 53 minutter mellom Stokmarknes og 

Svolvær. Flyttingen av fergesambandet vil redusere reisetiden med 15 minutter på samme strekning. Den oransje 

pilen på kartet viser reisetid mellom Stokmarknes og Svolvær med dagens fergetilbud. Denne reisetiden 

reduseres dermed til henholdsvis 46 minutter med fergefri krysning og 1 time og 24 minutter dersom 

fergesambandet flyttes.  

Figur 1-1: Illustrasjon over det berørte området og reisetider i referansebanen. Til forskjell fra dagens reisetider er 
referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-
Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde reisetider: Statens vegvesens transportmodell (DOM) 

 

En rekke av virkningene vi vurderer i denne rapporten er avhengig av hvor mange som blir direkte berørt av 

konseptet. Vi har derfor lagt inn en oversikt i kartet under her som viser hvor mange innbyggere som bor i de 

ulike kommunene i denne regionen. 

                                                                 

3 Kilde: Statens vegvesen  
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Figur 1-2: Oversikt over antall innbyggere som bor i de ulike kommunene i Lofoten og Vesterålen som blir berørt av 
konseptet. Røst og Værøy er ikke inkludert på kartet da de ikke vil bli påvirket. Kilde: SSB (2017)4 

 

                                                                 

4 SSB (2017) Folkemengde og befolkningsendringer (tabell nr. 07459) 
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2. Næringsliv og sysselsetting 

Fergefri Hadselfjordforbindelse og flytting av fergesambandet vil redusere reisetiden mellom Lofoten og 

Vesterålen og kan føre til økt kunnskapsutveksling, stordriftsfordeler og bedre match mellom arbeidstakere 

og -givere. Dette vil føre til økt produktivitet i regionen. For fergefri forbindelse anslår vi at den samlede 

nåverdien av verdiskapingsgevinsten5 fra produktivitetsøkningen vil kunne bli mellom 150 og 415 millioner 

2017-kroner avhengig av beregningsmetode.6 For flytting av fergesambandet summerer denne effekten seg til 

mellom 15 og 55 millioner kroner.  

2.1. Hvilke typer effekter kan vi forvente? 

Det finnes en gryende faglig konsensus om at standardrammeverket for samfunnsøkonomiske analyser ikke 

fanger opp hele nytten for næringslivet av større samferdselsprosjekter. Dette handler spesielt om at redusert 

reisetid medfører større og bedre integrerte arbeidsmarkeder og at dette kan føre til økt produktivitet i 

økonomien regionalt, hvilket også gir nyttevirkninger på nasjonalt nivå. Generelt vil en større befolkning innen 

rimelig reisetid fra en bedrift øke sjansene for at man finner riktig person til riktig jobb. Kortere reisetider til flere 

mennesker vil også legge til rette for å i større grad utnytte stordriftsfordeler i produksjonen og bidra til større 

kunnskapsutveksling. I hvilken grad et samferdselsprosjekt kan utløse slike produktivitetsvirkninger vil variere. 

Internasjonale empiriske studier og forskning utført av Menon Economics7 indikerer at slike 

produktivitetseffekter utløses dersom:  

• nok mennesker får reisetiden mellom seg redusert i tilstrekkelig grad. 

• reisetiden reduseres til et lavt nok nivå 

• den berørte regionen har en næringssammensetning som kan dra nytte av regionforstørring 

Vi har gjennomført en lang rekke intervjuer med næringslivsaktører i de to regionene for å kartlegge deres 

forventninger av hvordan konseptene vil påvirke produktiviteten i regionen. Tilbakemeldingene vi har fått 

stemmer godt med det teoretiske grunnlaget for å forvente produktivitetseffekter av reisetidsreduksjoner. De 

peker på at rekruttering av personer med riktig kompetanse vil bli enklere, et potensial for kostnadsbesparelser 

ved å kunne dele på ressurser og sterkere kunnskapsoverføring.  

Reiselivsnæringen forventer at fergefri forbindelse vil kunne bidra til at flere turister velger å besøke Vesterålen 

fordi området blir lettere tilgjenglig for de reisende. Dette åpner også for at turister som i utgangspunktet ønsker 

å reise til Lofoten, men ikke får tilgang på hotellrom, kan benytte overnattingstilbudet i Vesterålen mens de 

besøker regionen. Dette kan bidra til å øke kapasitetsutnyttelsen i overnattingsbedrifter i Vesterålen i 

høysesongen. Mens kapasitetsutnyttelsen i overnattingsbransjen i Lofoten i sommermånedene 2017 var 

nærmere 90 prosent, var den på om lag 65 prosent i Vesterålen. 

I tillegg peker næringslivet på at en fergefri forbindelse kan bidra til å skape et felles turistmarked for Lofoten og 

Vesterålen. Dermed vil det også bli mulig å dele kostnader til for eksempel markedsføring. Aktører som kan få 

størst gevinst av dette er de som produserer arrangementer og opplevelser, fordi gjestene i området vil få et 

større mangfold av aktiviteter å velge mellom. Videre påpeker de at sterkere sammenknytning av regionene vil 

kunne bidra til økt kunnskapsutveksling som igjen kan føre til at nye og bedre produkter utvikles. Fiskerinæringen 

                                                                 

5 Se boks 2-1 for definisjon av verdiskaping og andre sentrale begreper. 
6 Vi antar at tunellen står ferdig januar 2022 og har en levetid på 40 år. Årlig verdiskapingsgevinst er neddiskontert med 4 prosents årlig rente. 
7 Se Menon Business Economics (2013a): «Investeringer i vei – blir næringslivet mer produktivt?» Menon-publikasjon 36/2013 
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peker også på at fergefri forbindelse kan bidra til økt kunnskapsutveksling mellom regionene og bidra til at 

bedriftene i de to regionene knyttes sammen til én klynge. Til slutt pekes det på at kostnadsbesparelser knyttet 

til frakt av gods og mennesker også kan bidra til økt produktivitet, men slike effekter vil til en viss grad også 

fanges opp i trafikantnytteberegningene. 

Flere av aktørene peker også på den direkte gevinsten av spart reisetid for trafikanter og transportsektoren, økt 

risiko for ulykker for tungtransporten i tunnel og nytten av å slippe trengsel på fulle ferger på sommeren. Alle 

disse virkningene vil fanges opp i den ordinære samfunnsøkonomiske analysen som en del av trafikantnytten 

eller ikke-prissatte virkninger. Se Vedlegg B: Oversikt over intervjuobjekter for en uttømmende liste over alle 

intervjuobjekter og Vedlegg C: Resultater fra intervjuer om næringseffekter for en detaljer gjennomgang av 

resultater fra intervjuene angående næringseffekter. 

Hvor store produktivitetseffekter målt i verdiskaping en kan forvente er også avhengig av størrelsen på det 

næringslivet som er i regionen i dag. Figuren under viser verdiskapingen i Vesterålen og Lofoten i 2016, som var 

på henholdsvis 8,5 milliarder og 5,5 milliarder kroner.  

Figur 2-1: Næringsfordeling og verdiskaping i næringslivet i Lofoten og Vesterålen i 2016. Kilde: Menon Economics 

 

Som Figur 2-1 viser er Sjømatnæringen den klart viktigste næringen målt i verdiskaping, for både Lofoten og 

Vesterålen. Reiselivsnæringen bidrar relativt sett med en lav andel av verdiskapingen. Samtidig er det viktig å 

huske på at reiseliv er en mye mer arbeidsintensiv næring enn sjømatnæringen. Reiselivsnæringen står derfor 

for en langt høyere andel av sysselsettingen enn av verdiskapingen. På motsatt side bidrar sjømatnæringen til en 

større andel av verdiskapingen enn av sysselsettingen. Ser vi på forskjellen mellom Lofoten og Vesterålen så har 

Vesterålen både høyest verdiskaping og høyest verdiskaping per sysselsatt.  

Næringsinndelingen i Figur 2-1 er basert på Menons populasjoner for reiseliv, sjømat, handel, bygg og anlegg og 

kunnskapstjenester. Denne inndelingen sikter på å fange opp hele verdikjeden knyttet til hver næring. 

Sjømatnæringen inkluderer dermed eksempelvis alle regnskapspliktige bedrifter innen fiskeri, fiskeoppdrett og 
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bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av utstyr og tjenester til de ulike delene av verdikjeden. Se 

Tabell 2-1 for en oversikt over næringsinndelingen.8  

Tabell 2-1: Oversikt over Menons næringslivspopulasjoner. Kilde: Menon Economics 

Næring Beskrivelse 

Bygg og anlegg Produksjons- og handelsbedrifter som leverer varer til byggenæringen, utførende, 

arkitekter og rådgivere, utleie av maskiner og utstyr og eiendomsselskaper, både de som 

drifter og forvalter eiendommer og de som driver salg og utleie. 

Handel Alle grossister, agenter og detaljhandelsbedrifter uavhengig av bransje, rettet mot både 

forbrukere og næringsliv. 

Kunnskapstjenester Teknologisk, økonomisk, juridisk, administrativ og markedsmessig konsulent- og 

rådgivningstjenester, til alle typer næringer og til offentlig forvaltning.  

Reiseliv Alle typer bedrifter som leverer tjenester til mennesker på reise, det vil si opplevelses-, 

overnattings-, serverings-, transport- og formidlingsbedrifter. 

Sjømat Fiskeri, fiskeoppdrett og bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av utstyr 

og tjenester til de ulike delene av verdikjeden. 

Annet Næringsvirksomhet som ikke sorterer under de øvrige kategoriene. Inkluderer blant 

annet bedrifter innen finans, fornybar energi, helse, maritim næring, offshore, 

prosessindustri, IT, Tele og Media, næringsmiddelindustri, teknologiindustri og annet. 

 

 

2.2. Konseptenes beregnede effekt på produktivitet 

Når man skal måle empirisk hvordan kortere reisetider påvirker produktivitet har det per dags dato ikke vært 

mulig å skille ut om effektene kommer av økt kunnskapsutveksling, at man kan dele på ressurser, at det blir 

                                                                 

8 En bedrift kan i denne næringsinndelingen inngå i flere næringer. Der bedrifter inngår i flere næringer har vi i latt, i prioritert rekkefølge, 
reiseliv, sjømat, handel, kunnskapstjenester og bygg og anlegg få forrang, slik at verdiskapingen i hver enkelt bedrift kun telles med i én 
næring. 

Boks 2-1: Begreper 

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

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

av hvor effektivt og intenst innsatsfaktorene blir benyttet. 

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

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

settes sammen som omsetning minus eksterne vare- og tjenestekjøp. Produksjonen i en bedrift eller i det 

offentlige kan være innsatsfaktorer for en annen bedrift. Ved å bruke verdiskaping unngår man 

dobbelttelling. 

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

virksomhet i et land. 
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lettere å finne rett person til rett jobb eller gjennom andre kanaler. Effekten man måler er dermed et samlet 

estimat på hvordan produktiviteten påvirkes av kortere reisetid, der bidraget fra alle kanaler er med. Dette 

gjelder også den empiriske forskningen vi baserer våre beregninger på. Dermed skal alle effektene nevnt over 

være plukket opp med vår beregningsmetode. Det finnes imidlertid ikke en omforent metode for beregning av 

disse produktivitetseffektene og det finnes usikkerhet rundt størrelsen på disse.  Metodeutviklingen foregår raskt 

og Menon er sentral i dette forskningsarbeidet. For å redusere usikkerheten i beregningene benytter vi to 

metoder, og vi gjør en vurdering av hvorvidt lokale forhold er tatt hensyn til i de to estimatene. 

2.2.1. Beregningsmodell 

Vår modell for å beregne agglomerasjonseffekter av veiutbygginger følger en trinnvis tilnærming. Først beregner 

vi hvordan utbyggingene vil påvirke reisetidene mellom alle kommuner i Norge. Vi beregner deretter hvordan 

redusert reisetid på strekningen påvirker arbeidsmarkedets effektive størrelse. Basert på dette beregner vi så 

hvordan produktiviteten i de berørte kommunene øker. Vi aggregerer så produktivitetseffektene til nasjonale 

effekter ved hjelp av Menons kommunefordelte nasjonalregnskap. Videre legger vi produktivitetsøkningen inn i 

vår regionale likevektsmodell NOREG, hvor vi får beregnet den samlede effekten på bruttonasjonalprodukt (BNP) 

over tid. Til slutt deler vi denne effekten på diskonterte investeringskostnader for å få et bilde av 

verdiskapingsgevinsten som oppnås per krone investert i prosjektet. 

Vår beregningsmodell gir et anslag på hvor store produktivitetsgevinster man kan oppnå gjennom agglomerasjon 

når man reduserer reisetiden mellom kommuner. De viktigste faktorene som påvirker størrelsen på estimatene 

på produktivitetseffekter i vår beregningsmodell er (1) hvor mye reisetiden reduseres, (2) hvor kort reisetiden 

var før utbyggingen skjer og (3) hvor stort arbeidsmarkedet man knytter seg sterkere til er. Med andre ord, en 

stor reisetidsreduksjon vil potensielt gi en stor produktivitetsgevinst. Jo nærmere kommunene er hverandre i 

utgangspunktet, jo større effekt får reisetidsreduksjonen.9 Og til slutt, jo større den andre kommunen man 

knytter seg sterkere til er, jo større er gevinsten av reisetidsreduksjonen. 

Når vi beregner den videre effekten på BNP spiller den lokale verdiskapingen en rolle. I vår modell får en 

produktivitetsøkning større effekt jo høyere den samlede lokale verdiskapingen er i utgangspunktet. Litt 

forenklet kan man si at totaleffekten av en produktivitetsøkning blir større om det er mange bedrifter og 

arbeidstakere som blir mer produktive enn om det er få bedrifter og arbeidstakere som blir mer produktive.  

Selve beregningsmetodikken er nærmere beskrevet i Vedlegg D: Metode og beskrivelse av modeller. 

2.2.2. To metoder for å redusere usikkerhet 

Sammenhengen mellom endringer i reisetid og produktivitet er ikke fullstendig kartlagt og det kommer stadig 

nye empiriske studier av denne. Siden sammenhengen er usikker benytter vi to forskjellige estimater for å anslå 

hvordan endring i reisetid påvirker arbeidsmarkedets effektive størrelse og hvordan disse endringene påvirker 

produktiviteten i de berørte kommunene. De to estimatene på denne sammenhengen er hentet fra to 

forskjellige, metodisk sterke, fagfellevurderte artikler på forskningsfronten.  

                                                                 

9 Dersom kommunene er svært nærme i utgangspunktet vil dette ikke nødvendigvis gjelde. For utbygginger der reisetiden i utgangspunktet 
er over 30 minutter holder det imidlertid empirisk, mens ingen forskning har sett på om effekten avtar dersom reisetiden i utgangspunktet er 
lavere enn dette. I praksis vil imidlertid svært få utbygginger kunne dramatisk redusere reisetiden mellom kommuner som har under 30 
minutters reisetid mellom seg i utgangspunktet.  
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Sammenhengen mellom reisetid og produktivitet kan variere med pendle- og reisemønstre i forskjellige land, og 

det er ikke nødvendigvis slik at estimater hentet fra studier av mer folkerike land enn Norge vil gi riktige svar. 

Den første av metodene er derfor basert på estimater fra norske veiutbygginger som tar høyde for 

interaksjonseffekter mellom næringer.10 Vi omtaler resultatene basert på disse estimatene som Metode 1. 

Metode 2 er basert på estimater fra England som er hentet fra internasjonal litteratur.11 Estimatene fra denne 

anerkjente artikkelen anbefales blant annet brukt av Englands veileder for beregning av produktivitetseffekter 

av veiutbygginger og har blitt omtalt som «best practice» av blant annet TØI.12 Styrken til Metode 2 er at den tar 

høyde for at bedrifter i enkelte næringer i sterkere grad enn andre greier å dra nytte av kortere reisetider og 

arbeidsmarkedsforstørring. Eksempelvis viser estimatene fra England at forretningsmessige tjenester har større 

nytte av arbeidsmarkedsforstørringer enn andre næringer, spesielt dersom reisetidene etter utbygging blir svært 

korte. På motsatt side vil industribedrifter kunne ha nytte av reisetidsbesparelser også til områder lengre unna, 

men effekten på produktivitet er lavere. Norsk næringsliv reagerer ikke nødvendigvis likt som det engelske på 

reisetidsbesparelser.  

De to metodene har dermed hver sin styrke, den ene ved å ta hensyn til næringsfordeling og den andre ved å 

være tilpasset norske forhold. De to metodene utfyller dermed hverandre, samtidig som begges estimater på 

den samlede sammenhengen mellom reisetidsendring og produktivitet ligger nært opp mot effektene som er 

funnet i annen internasjonal litteratur.13 Vedlegg D: Metode og beskrivelse av modeller tilbyr en grundigere 

gjennomgang av modellene og litteraturen de bygger på, mens Vedlegg E: Sensitivitetsberegning for 

næringseffekter viser sensitivitetsberegninger av særlig usikre parametere. Det er ikke mulig med dagens 

kunnskapsgrunnlag å ta stilling til hvilken av metodene som gir riktigst svar. Det kan heller ikke utelukkes at 

produktivitetseffektene i realiteten vil bli langt høyere eller helt ned mot null i hvert enkelt tilfelle, men vi anser 

det som lite sannsynlig at produktivitetseffektene for dette prosjektet vil fravike kraftig fra våre anslag. I tillegg 

er det viktig å huske på at produktivitetseffekter bare er en del av bildet, og at utbyggingen i alle tilfeller vil utløse 

nytte for trafikantene som benytter de nye tunnelene. Normalt sett vil denne trafikantnytten beløpe seg til langt 

mer enn de rene produktivitetsgevinstene.14 

2.2.3. Produktivitetseffekten av reisetidsreduksjonen  

Figuren under viser de beregnede effektene av reisetidsbesparelsene på den nasjonale 

totalfaktorproduktiviteten15 for de to konseptene.  

                                                                 

10 Holmen, 2017 
11 Graham et al, 2010 
12 Hansen, W. og B. G. Johansen, 2016 
13 Graham et al, 2009.  
14 Menon har våren 2017 oppdatert sin beregningsmodell for produktivitetsvirkninger av veiutbygginger. Resultatene fra denne rapporten er 
derfor ikke direkte sammenlignbare med slike beregninger som er gjennomført av Menon før dette tidspunktet. Modellen er oppdatert som 
følge av at forskningsfeltet er i stadig utvikling og vi ønsker at vår modell skal følge utviklingen på forskningsfronten.  
15 Vi bruker total faktorproduktivitet (TFP) som mål på produktivitet. Vekst i denne består i vekst i produktiviteten som ikke kan forklares av 
andre faktorer, som for eksempel økt kapital per sysselsatt. 
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Figur 2-2: Engangseffekt18 på nasjonal produktivitet (TFP), hovedestimat for konseptene. Kilde: Menon Economics 

 

Engangseffektene på total faktorproduktivitet (TFP) i Nordland anslås til å være 0,15 og 0,05 promille for 

tunnelutbygging for henholdsvis Modell 1 og 2. Ingen andre fylkers produktivitet påvirkes direkte av de to 

konseptene. Siden Nordland kun utgjør en andel av den norske økonomien tilsvarer dette en engangsøkning i 

nasjonal TFP på 0,0054 (Modell 1) og 0,0019 (Modell 2) promille.  

For fergekonseptet finner vi at tilsvarende effekt ligger på 0,02 og 0,005 promille i Nordland for henholdsvis 

Modell 1 og 2. Dette tilsvarer 0,0007 (Modell 1) og 0,0002 (Modell 2) promilles TFP-økning nasjonalt. Til 

sammenligning forventes totalfaktorproduktiviteten å vokse med 0,8 prosent årlig i analyseperioden.16 Som vi 

kan se anslås effektene å være større i Metode 1, som tar høyde for norske forhold, enn for Metode 2, som tar 

høyde for næringssammensetningen i regionen. Merk at dette er modellert som engangseffekter som gjør at 

fylkene vil ha en varig forhøyet produktivitet i årene etter utbyggingen står ferdig, relativt til situasjonen uten 

utbygging. Fylkene vil følgelig også ha en høyere verdiskaping å vokse på videre.17 Den empiriske forskningen vår 

modell støtter seg på finner nettopp hopp i produktiviteten i årene rett etter utbygging, men forskningen har per 

dags dato ikke kunnet påvise varig økt vekst i produktivitet som følge av samferdselsutbygginger.18 

Produktivitetseffektene for hele landet kan fremstå som svært små, men det er viktig å huske at små endringer 

i nasjonal TFP kan gi store utslag i kroner ettersom det påvirker hvor raskt hele Norges BNP, på mer enn 3 100 

milliarder kroner, vokser. 

2.2.4. Netto verdiskapingsgevinst gjennom høyere produktivitet 

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

økonomien. Vi forutsetter, som i KVUen, at tiltakene åpner i 2022 og at de vil ha en levetid på 40 år. 

Verdiskapingseffektene er oppgitt i 2017-kroner og neddiskontert med 4 prosents rente til 2017, i tråd med 

KVUen og veiledningsmaterialet.  

                                                                 

16 Forventet årlig vekst i totalfaktorproduktivitet på lang sikt i siste perspektivmelding fra våren 2017. 
17 Dette er av betydning på samme måte som at man tjener mer enn én krone om man får én ekstra krone i banken. Om man lar den ekstra 
kronen stå på konto over flere år vil man få renteinntekter man ellers ikke ville hatt. En engangsøkning i produktivitet kan dermed få en større 
effekt på lang sikt. 
18 Av modelltekniske årsaker modelleres den påviste engangseffekten som om den inntreffer med full effekt i året etter ferdigstillelse, heller 
enn fordelt over de en til fire første årene. 
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I våre hovedestimat anslås produktivitetsøkningen å gi en samlet gevinst på nasjonalt BNP for ferjefri krysning 

på 415 og 147 millioner 2017-kroner med henholdsvis Metode 1 og 2. Produktivitetsøkningen ved flytting av 

ferjesambandet gir en samlet gevinst på nasjonalt BNP på 55 og 15 millioner 2017-kroner med henholdsvis 

Metode 1 og 2. Metode 2 tar hensyn til næringsfordelingen i regionen. Forretningsmessig tjenesteyting er den 

næringen som kan dra mest nytte av reduserte reisetider, men utgjør en liten andel av regionens verdiskaping 

(se Figur 2-6 i kapittel 2.3.1 for detaljer om næringssammensetningen i regionen). Dette bidrar til at anslaget 

med Metode 2 er betydelig lavere. Figur 2-3 illustrerer dette.  

Figur 2-3: Hovedestimater på verdiskapingsgevinst av konseptene. Gevinst over perioden 2022-2061 neddiskontert til 
2017. Kilde: Menon Economic

 

2.2.5. Regional fordeling av verdiskapingsgevinsten 

Verdiskapingsgevinsten som konseptene utløser spres til alle landets fylker gjennom handel mellom de berørte 

fylkene og andre deler av landet. Nordland vil naturlig nok få de største verdiskapingsgevinstene av konseptet, 

ettersom produktivitetsforbedringen inntreffer i dette fylket. Nordlands andel av verdiskapingsgevinsten 

beregnes til 56 prosent av gevinstene. Figur 2-4 nedenfor viser hvordan BNP-effekten fordeler seg geografisk.  

Figur 2-4: Regional fordeling av verdiskapingsgevinst av konseptene, Metode 1 og 2. Kilde: Menon Economics 
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Disse estimatene er beregnet ved hjelp av regionalmodulen til NOREG. Ifølge våre beregninger vil i om lag 45 

prosent av verdiskapingsgevinsten av utbyggingen tilfalle andre fylker enn Nordland. Med andre ord vil hele 

landet kunne få nytte av konseptene, inkludert deler av befolkningen som aldri vil kjøre over veistrekningen eller 

ta ferga. 

I NOREGs regionalmodul blir den fylkesvise fordelingen av verdiskapingsgevinsten bestemt av hvilke fylker som i 

første omgang får påvirket produktiviteten av konseptene. Ettersom det for begge konseptene og både Metode 

1 og 2 kun er kommuner i Nordland får økt sin produktivitet vil verdiskapingsgevinstene fordele seg likt mellom 

fylkene til tross for at verdiskapingsgevinsten varierer mellom konseptene og metodene. Dermed vil den 

fylkesvise fordelingen av gevinsten være den samme for begge konseptene og både Metode 1 og 2.  

2.3. Begrunnelse for produktivitetsestimatene 

2.3.1. Verdiskaping og næringssammensetning i regionen  

Gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt i Lofoten og Vesterålen lå i 2014 om lag 8 prosent under 

landsgjennomsnittet. Verdiskaping per sysselsatt måler hvor store verdier hver sysselsatt produserer og fungerer 

derfor som et mål på arbeidskraftens produktivitet. Arbeidskraften som jobber i regionen er med andre ord 

mindre produktiv enn landsgjennomsnittet per i dag. Dette henger blant annet sammen med 

næringssammensetningen og tettheten i regionen relativt til resten av landet. Gevinstene av én prosent økning 

i produktivitet i denne regionen vil dermed være lavere her enn i andre deler av landet. Dette trekker ned 

gevinsten av økt tetthet i regionen i våre beregninger. Figur 2-5 viser gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt 

i kommunene i Lofoten19 og Vesterålen for 2014.   

Figur 2-5: Verdiskaping per sysselsatt i kommunene i den berørte regionen, samt gjennomsnitt for Fastlands-Norge og 
Lofoten og Vesterålen samlet (2014). Kilde: Menons Kommunefordelte nasjonalregnskap20 

 

                                                                 

19 Siden Røst og Værøy kommune har svært lang reisevei fra utbyggingen og dermed ikke påvirkes direkte av tiltaket har vi utelatt disse fra i 
beregningene i dette underkapittelet. Vi benytter gjennomsnitt vektet etter størrelsen på økonomien i de resterende kommunene i Lofoten 
og Vesterålen, der gjennomsnitt for de to regionene rapporteres.  
20 Menons kommunefordelte nasjonalregnskap bygger på regnskapsinformasjon for alle regnskapspliktige selskaper i Norge, samt 
sysselsettings- og nasjonalregnskapstall fra SSB. Det dekker perioden 2004-2014 og er konsistent med fylkesfordelt nasjonalregnskap og 
næringsfordelt nasjonalregnskap fra SSB. Verdiskaping og sysselsatte er fordelt etter arbeidskommune og ikke bostedskommune. Det er 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 7  R A P P O R T  

 

De to horisontale strekene i Figur 2-5 viser gjennomsnittlig verdiskaping per sysselsatt i henholdsvis og Fastlands-

Norge.21  Alle kommunene ligger under landsgjennomsnittet, med unntak av Hadsel og Andøy kommune. At det 

finnes forskjeller i produktiviteten mellom disse kommunene tilsier at man kan forvente større 

produktivitetseffekter av å binde arbeidsmarkedene i kommunene tettere sammen enn dersom produktiviteten 

var like høy i alle kommunene.22 Denne effekten inngår ikke eksplisitt i våre beregninger, men at produktiviteten 

i regionen er varierende bidrar til å sannsynliggjøre at konseptene kan utløse mernytte. 

Mye av variasjonen i produktivitet som vist i figuren over kan forklares av forskjeller i næringssammensetning 

mellom kommunene i regionen. I Figur 2-6 under vises andelene av verdiskapingen som produseres av 

forskjellige sektorer i de sterkest berørte kommunene. Vi har her delt økonomien inn i seks sektorer i henhold til 

næringsfordelingen som benyttes i Metode 2.23 

Figur 2-6: Fordeling av verdiskaping på sektorer for kommuner i den berørte regionen (2014). Kilde: Menons 
Kommunefordelte Nasjonalregnskap 

 

De klart mest produktive næringene målt i verdiskaping per sysselsatt i regionen er businesstjenester og industri- 

og primærnæringene, hvor fiskeri og havbruk er den største bidragsyteren. På den andre siden er 

konsumtjenester som varehandel og turisme næringer med lavere arbeidsproduktivitet, men dette er 

arbeidsintensive næringer som er viktige for å opprettholde og skape arbeidsplasser. Av figur Figur 2-5 og Figur 

2-6 ser man et tydelig mønster av at kommunene med høy andel av businesstjenester og industri- og 

primærnæringer er blant de mer produktive, mens store andeler konsumtjenester er forbundet med lavere 

produktivitet.  

De resterende næringene er estimert til å ha omtrent like lav respons av en gitt tetthetsøkning i Graham m.fl. 

(2010). Industri- og primærnæringene kan imidlertid i større grad dra nytte av reduserte reisetider til 

destinasjoner det også etter utbygging vil være langt å reise til. Eksporterende næringer som industri og 

                                                                 

Norges første og eneste kommunefordelte nasjonalregnskap og ble utviklet av Menon i sammenheng med FoU-prosjektet «Samspill mellom 
by og omland som kilde til økonomisk vekst», Menon-publikasjon nr. 3/2015. 
21 Alle verdiskapingstall ekskluderer petroleumsrelatert aktivitet på kontinentalsokkelen, overskudd fra kraftproduksjon og 
petroleumsutvinning. Tallene er hentet fra Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap. Ettersom denne rapporten omhandler 
arbeidsproduktivitet er overskudd fra kraftproduksjon og petroleumsutvinning ikke inkludert, siden disse i all hovedsak består av 
ressursrenter. 
22 Hansen m.fl., 2016 
23 Metode 2 skiller ikke mellom effekten på kommunal og statlig sektor, men vi har i dette kapittelet valgt å dele opp offentlig sektor for å gi 
et bedre innblikk av næringslivet og sysselsettingen i regionen. 
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primærnæringer kan i motsetning til kommunal sektor selge produktene sine utenfor kommunen, sågar til hele 

verden. Vekstpotensialet til den privat eksporterende sektoren begrenses dermed av tilgangen på kompetent 

arbeidskraft i befolkningen, men ikke av antall potensielle kunder i regionen. Dagens aktører innen 

primærnæringen og fiskeoppdrett er industrialisert og har gode muligheter for produktivitetsutvikling, læring 

med mer. Dette gjør det naturlig at disse næringene er i samme kategori som industri. Vedlegg D: Metode og 

beskrivelse av modeller gir en detaljert oversikt over hvor sterkt hver enkelt næring påvirkes av agglomerasjon i 

Metode 2, mens Vedlegg G: Næringsfordelinger  viser en detaljert oversikt over næringsinndelingen. 

Gevinstene for turistnæringen i regionen kan være underestimerte i Metode 2. Konsumtjenester er en svært 

bred næring. Grunnlaget for hvor sterkt denne næringen påvirkes av agglomerasjon er i Metode 2 basert på 

estimater fra en rekke utbygginger i England. I områdene disse utbyggingene ble gjennomført er befolkningen 

større og tettheten høyere.  Dermed domineres konsumtjenester av varehandel. I Lofoten og Vesterålen er 

turisme en svært viktig næring som sorterer under konsumtjenester. Turistnæringen i regionen har i tillegg tidvis 

kapasitetsproblemer i høysesongen og lav dekningsgrad i lavsesongen.24  Regionens turistnæring kan i langt 

større grad enn Engelsk varehandel dra nytte av felles markedsføringsmuligheter, samarbeid, 

kunnskapsutveksling og kapasitetsdeling. Dette kommer av at mange bedrifter innen turisme tilbyr tjenester som 

er komplimentere heller enn i direkte konkurranse, til forskjell fra store deler av varehandelen. Metode 2 har 

som styrke at den tar høyde for at forskjellige næringer i forskjellig grad kan dra nytte av agglomerasjon, men 

det kan argumenteres for at resultater fra England ikke nødvendigvis lar seg overføre direkte i dette tilfellet. 

Videre kan dette være et argument for å ha større tiltro til estimatene fra Metode 1, som er estimert på bakgrunn 

av utbygginger i Norge. 

Kommunale tjenester er en stor næring i alle kommuner. Dette er tjenester innen helse og omsorg, skole og 

administrasjon. Tetthetsmål og elastisiteter er ikke estimert på data fra offentlig sektor, og teorien er heller ikke 

tilpasset offentlig sektors særegenheter, som omfatter drift uten overskudd som mål. Vi har derfor valgt å være 

konservative ved å anta at tetthetselastisiteten for offentlig sektor er lik det elastisiteten er innen 

konsumtjenester ifølge Metode 2. Konsumtjenester er sammen med industrien den private næringen med lavest 

elastisitet. Se Vedlegg E: Sensitivitetsberegning for næringseffekter for sensitivitetsberegninger der vi heller 

antar at det offentlige kan dra nytte av økt tetthet på linje med gjennomsnittet i privat sektor. 25 

 

                                                                 

24 Lofoten: kapasitetsutnyttelse 2017: 87,5% juli og 27,4 % jan. 576 rom totalt i januar og 791 i juli. Vesterålen: kapasitetsutnyttelse 2017: 
65,4% i juli og 38,9% i januar. 338 rom totalt i januar og 426 i juli. Kilde: http://www.statistikknett.no/reiseliv/mnd/ 
25 Andøy har også et stort statlig innslag bestående av Forsvarets flybase i Andøy kommune, i tillegg til den sivile rakettoppskytingsbasen 

Andøya Space Centre. Siden Andøya Space Center og Forsvarets aktivitet er vesensforskjellig fra næringslivet og offentlig sektor i Lofoten er 

det liten grunn til å tro at disse kan dra nytte av kortere reisevei til Lofoten. Dette kan bidra til at gevinstene for Andøy er overestimerte. I 

tillegg til dette skal, ifølge den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, flybasen flyttes til Evenes, men dette kan komme opp til ny politisk 

vurdering etter valget september 2017. Dersom den flyttes finnes det planer for en storstilt utvidelse av Andøya Space Center. Dersom basen 

flyttes og Andøya Space Centre ikke utvides, vil dette bidra til overestimering av beregnede verdiskapingsgevinster for Andøya. Siden det også 

etter utbygging vil være svært langt å reise til Lofoten, vil ingen av disse forholdene i praksis ha merkbar betydning for beregnet mernytten. 

http://www.statistikknett.no/reiseliv/mnd/
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2.3.2. Pendlingstilbøyeligheten i regionen 

Befolkningen i Lofoten og Vesterålen er i større grad villige til å pendle over 30 minutter enn gjennomsnittet for 

befolkningen i resten av Nordland. Andelen som pendler mellom kommunene i Lofoten og Vesterålen er også 

langt høyere enn i kommuner med tilsvarende reisetider mellom seg i resten av landet. Dette er illustrert i Figur 

2-7 nedenfor. 

Figur 2-7: Sammenheng mellom reisetid og andel av de sysselsatte i to og to kommuner som pendler mellom disse 
kommunene, kommuner i Lofoten og Vesterålen, kommuner i resten av Nordland fylke og resten av landet. Kilde: Menon 
Economics, OSRM, SSB 

 

Boks 2-2: Næringsfordeling i Metode 2 

Industri- og primærnæringen omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, bergverksdrift og -utvinning, industri. 
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 
samt transport.  

Bygg og anlegg omfatter oppføring av bygninger og anleggsvirksomhet.  

Varehandel og konsumtjenester omfatter overnattings- og serveringstjenester, omsetning og drift av fast 
eiendom, undervisning, helse- og sosialtjenester, kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter. 

Businesstjenester omfatter tjenester innen informasjon og kommunikasjon, finansierings- og 
forsikringsvirksomhet, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting, 
offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning samt internasjonale 
organisasjoner og organer.  

Statlig sektor - Forsvaret og sivil statlig forvaltning 

Kommunal sektor – Kommunal og fylkeskommunal sektor 
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Figuren viser hvordan reiseavstanden påvirker hvor stor andel av de sysselsatte som pendler for kommuner i 

Lofoten og Vesterålen, Nordland fylke utenom om Lofoten og Vesterålen og for kommuner i resten av landet.26  

De blå prikkene i figuren er par av kommuner i Lofoten og Vesterålen som blir berørt av utbyggingen.27 Den 

vannrette aksen viser reisetid mellom par av kommuner. Den loddrette aksen måler andelen av totalt antall 

sysselsatte i de to kommunene som pendler mellom disse to kommunene. Det er viktig å legge merke til at 

skalaen på den loddrette aksen er logaritmisk. Dette vil si at andelen av de sysselsatte som pendler mellom to 

kommuner er om lag 7,5 ganger høyere i et par av kommuner som ligger ett aksemerke høyere enn et annet par.  

Den lyseblå linjen er en regresjonslinje som viser den gjennomsnittlige sammenhengen mellom reisetid og 

andelen pendlere i denne regionen. Den oransje linjen er en regresjonslinje som viser den gjennomsnittlige 

sammenhengen mellom reisetid og andelen pendlere for kommuner i Nordland utenom Lofoten og Vesterålen. 

Den stiplede mørkeblå linjen viser sammenhengen for resten av landet. Som vi ser ligger den lyseblå linjen over 

den oransje linjen, bortsett fra for reiser under om lag 30 minutter hvor de to linjene er tilnærmet like. Både den 

blå og den oransje linjen ligger over den mørkeblå som viser pendlertilbøyeligheten i resten av landet.  

Hvordan reduserte reisetider påvirker tettheten i Metode 1 er estimert med bakgrunn i utbygginger på Sørlandet. 

At villigheten til å pendle over lange avstander er høyere i Lofoten og Vesterålen kan tilsi at en gitt 

reisetidsreduksjon i praksis skaper større tetthet i regionen enn det estimatene legger opp til. På den andre siden 

er tettheten høyere og reiseavstandene kortere for de berørte utbyggingene på Sørlandet og det er ikke 

garantert at resultatene derfra lar seg overføre direkte til de langt større avstandene og den lavere tettheten i 

Lofoten og Vesterålen. Eksempelvis fant vi ingen produktivitetseffekt av Lofast, da vi testet dette empirisk i 

Menon Business Economics (2013b). Lofast ga fastlandsforbindelse til Lofoten og Vesterålen. Samtidig er det 

viktig å huske på at befolkningen innen rimelig reisetid fra Lofast var langt lavere enn det Hadselfjordkryssingen 

vil få. Det finnes ikke forskning som påviser produktivitetseffekter av infrastrukturutbygginger i områder som er 

mindre perifere enn Lofast, men mer perifere enn E18 Grimstad-Kristiansand. Vi kan derfor ikke utelukke at de 

beregnede produktivitetseffektene av fergefri Hadselfjordkryssing er overestimert. I alle tilfeller øker den høye 

villigheten til å pendle potensialet for produktivitetseffekter av utbyggingen. 

2.4. Plassering av andre virkninger for næringsliv etter håndbok V712 

Kortere reisetider forventes å bidra til økt produktivitet. Vi beregner at dette utløser verdiskapingseffekter på 

150 og 415 millioner kroner for fergefri forbindelse og 15 og 55 millioner kroner for flytting av fergekonseptet. 

Denne gevinsten vil i hovedsak komme i tillegg til nytten beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-

nytte analysen av konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke rom for å legge til disse virkningene i henhold til 

V712. Dette må ses på som tilleggsanalyser. Vi har benyttet to metoder i våre beregninger og som resultatene 

viser så er usikkerheten fortsatt stor med hensyn til størrelsen på produktivitetseffektene. Dette er en av 

årsakene til at denne type analyser fortsatt gjøres på utsiden av de øvrige beregningene. Forskningen på feltet 

har heller ikke kommet langt nok til å utelukke at deler av gevinsten vil overlappe med beregnet trafikantnytte. 

Etter vår vurdering er det liten grunn til å tro at overlappet er betydelig. Se Vedlegg F: Deler av 

produktivitetseffektene kan overlappe med andre nytteeffekter for en inngående diskusjon rundt størrelsen på 

dette overlappet.  

                                                                 

26 Figuren inkluderer kun kommuner med under 190 minutters reisetid mellom seg. Reisetidene er basert på raskeste reisetid ifølge Open 
Street Map Routing Machine. 
27 Pendletallene er for 2014 og bestilt fra SSB. 
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I tillegg vil produktivitetsgevinsten medføre at enkelte arbeidstakere flytter til regionen fra andre deler av 

landet.28 Siden denne marginale regionale økningen i sysselsetting går på bekostning av andre deler av landet er 

dette kun en fordelingsvirkning og ikke en nyttevirkning. 

                                                                 

28 I våre modellberegninger i NOREGs regionalmodul vil Nordland fylke vinne 4-10 arbeidsplasser på bekostning av andre fylker. 
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3. Helse 

Fergefri forbindelse over Hadselfjorden forventes å gi befolkningen rundt Svolvær raskere øyeblikkelig hjelp 

og raskere tilgang til planlagt behandling på sykehus. Konseptet kan også gi noe økt samfunnssikkerhet og 

beredskap i regionen ved at reisetiden mellom de to sykehusene i Lofoten og Vesterålen reduseres betydelig, 

hvilket øker den samlede behandlingskapapasiteten ved større ulykker. Befolkningens opplevelse av trygghet 

kan også bli påvirket. Vår vurdering gitt det informasjonsgrunnlaget vi sitter på nå, er at konseptenes 

virkninger på helse ikke er av vesentlig betydning. Etter Helse Nords vurdering er reisetidsreduksjonen mellom 

sykehusene ikke stor nok til å utløse strukturendringer, men der er et potensiale dersom den reduseres til 1,5 

time.  

3.1. Hvilke type effekter kan vi forvente? 

Redusert reisetid og økt fleksibilitet kan utløse virkninger for helsesektoren som ikke inngår i tradisjonelle 

samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsinvesteringer. For eksempel kan befolkningen få raskere 

øyeblikkelig hjelp, samfunnssikkerhet og beredskap kan bli bedre og befolkningen kan få økt opplevelse av 

trygghet. Disse virkningene kan oppstå som en direkte følge av samferdselsinvesteringer. I tillegg kan 

samferdselsinvesteringer påvirke beslutninger om strukturendringer som igjen vil utløse samfunnsøkonomiske 

virkninger.  

Vi har i samarbeid med Helse Nord identifisert hvilke virkninger de to konseptene forventes å utløse for denne 

sektoren i regionen, hvorvidt de også kan utløse beslutninger om strukturendringer og hvilke virkninger det igjen 

vil utløse. 

3.2. Hvilke helseinstitusjoner blir påvirket av konseptene? 

I samarbeid med Helse Nord har vi identifisert at følgende helseinstitusjoner vil/kan bli påvirket av konseptene: 

1. Somatiske sykehus 

a. Nordlandssykehuset Lofoten lokalisert i Gravdal. Dette sykehuset fungerer som nærsykehus 

for befolkningen i Lofoten.29 Det tilbys i dag også beredskap døgnet rundt for akutt kirurgi, 

gynekologi og akutte keisersnitt. Denne beredskapen avviker fra nasjonale retningslinjer for 

pasientgrunnlag.30 Hovedmotivasjonen for dette ekstra tjenestetilbudet er at reisetid, 

fergeavhengighet og lokale værforhold utgjør en risiko for at man ikke får transportert 

pasientene i tide til Bodø eller Vesterålen. Planlagte keisersnitt utføres på Nordlandssykehuset 

Vesterålen eller ved Nordlandssykehuset Bodø, fordelt med omtrent halvparten på hvert av 

disse sykehusene. De mest alvorlige tilfellene flyttes til Bodø, men fordelingen påvirkes også av 

valg hos kvinnen, som følge av fritt sykehusvalg i spesialisthelsetjenesten. 

b. Nordlandssykehuset Vesterålen lokalisert i Stokmarknes. Dette sykehuset fungerer som 

nærsykehus for befolkningen i Vesterålen. Det er også noe tilstrømming av pasienter fra 

                                                                 

29 Dette er med unntak av kommunene Røst og Værøy som er tilknyttet Sykehuset i Bodø. 
30 Det er ikke offisielle nasjonale normer for pasientgrunnlag som gjør at en kan si at Lofoten avviker formelt. Befolkningsgrunnlaget er 
imidlertid ikke stort slik at på enkeltområder, eksempelvis kirurgi, vil det ikke være grunnlag for å yte alle tjenester der. Det samme gjelder 
føde hvor det er etablert en fødestue med en ordning med gynekologi i vakt for eventuelle nødkeisersnitt. Dette er ikke i tråd med nasjonale 
retningslinjer, men påkrevet for å ha en trygg situasjon når det ikke er mulig å transportere den fødende ut.  
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Svolvær, men lite fra resten av Lofoten. Sykehuset tilbyr mer omfattende tjenester på føde og 

rehabilitering enn Nordlandssykehuset Lofoten.  

c. Nordlandsykehuset Bodø. Utfører i dag en del planlaget behandlinger av pasienter fra Lofoten 

og Vesterålen. Det er om lag 14 000 pasientreiser fra Lofoten og Vesterålen til Bodø i løpet av 

et år.31Denne transporten foregår med fly. Pasientene får dekket reisekostnadene tur/retur av 

Helse Nord.  

2. Psykiatriske enheter 

a. Lofoten distriktspsykiatriske senter i Gravdal, Leknes og Svolvær. Tilbyr mer omfattende 

dagpsykiatri i Leknes og Svolvær enn Vesterålen.  

b. Vesterålen distriktspsykiatriske senter i Stokmarknes. Døgntilbud. 

Andre sykehus i området er UNN Harstad, UNN Narvik og UNN Tromsø. Etter innspill fra Helse Nord har vi lagt til 

grunn at disse sykehusene ikke blir påvirket av konseptene, og derfor ikke ansett som relevante i vår analyse. 

Tabellen under viser antall sengeplasser ved de ulike avdelingene på Nordlandssykehuset Lofoten og 

Nordlandssykehuset Vesterålen.  

Tabell 3-1: Oversikt over antall sengeplasser, ansatte, årsverk og innleggelse av pasienter i 2016 ved sykehusene i Lofoten 
og Vesterålen. Kilde: Helse Nord 

 
Nordlandssykehuset 

Lofoten 

Nordlandsykehuset  

Vesterålen 

Sengeplasser 
43 pluss 10 tekniske senger32 

50 pluss 16 tekniske senger33. I tillegg 8 

sengeplasser på psykiatri 

Ansatte 342 425 

Årsverk 282 362 

Innleggelser – opphold 3 394 4 654 i tillegg til 196 på psykiatri 

Innleggelser - liggedøgn 10 937 15 223 i tillegg til 2 300 på psykiatri 

 

Trafikkstrømmene for pasienter til disse helseinstitusjonene foregår med bil for korte avstander og med fly og 

helikopter for lengre avstander. Det går ifølge Helse Nord lite pasienttrafikk med ferge over Hadselfjorden i dag. 

Dersom befolkningen i Lofoten har behov for andre tjenester enn det som tilbys på det lokale sykehuset, så drar 

de hovedsakelig med fly til Bodø. Flyreisen til Bodø fra lufthavnene i Stokmarknes, Svolvær og L-eknes tar om lag 

30 minutter. Det tar i underkant av 10 minutter å kjøre fra lufthavnen i Bodø til Nordlandssykehuset i Bodø. 

Legger vi til noe ventetid på lufthavn så tar for eksempel reisen fra Svolvær til Nordlandssykehuset Bodø i dag 

om lag like lang tid som om de skulle kjøre til Stokmarknes. 

Selv om Lofoten, og delvis Vesterålen, har stor tilstrømming av turister i sommerhalvåret så vurderes det av Helse 

Nord å ha liten påvirkning på sykehusene. Det er legevakten som opplever trykket fra turistene, og legevakt 

påvirkes i liten grad av konseptet siden disse pasientene ikke har behov for å krysse Hadselfjorden. Kartet under 

viser en oversikt over regionen, dagens reisetider mellom sentrale tettsted og hvor sykehusene er lokalisert. Den 

oransje pilen viser reisetiden mellom Stokmarknes og Svolvær der reisetiden endres til henholdsvis 46 minutter 

                                                                 

31 Pasientreisene er reiser med fly fra Lofoten (Fra Leknes og Svolvær) og fra Vesterålen (Stokmarknes og Andøya) til Bodø. Tallene er fra 2016, 
og kommer fra Helse Nord. Tallene inkluderer også ledsagere, som utgjør i underkant av 30 prosent.  
32 Tekniske senger er sengeplasser til oppvåkning, overvåkning og fødeseng.  
33 Tekniske senger er sengeplasser til oppvåkning, overvåkning, fødeseng og intensiv. 
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med fergefri krysning og 1 time og 26 minutter dersom fergesambandet flyttes. Med fergefri krysning blir dermed 

Sykehuset i Stokmarknes nærmeste sykehus for pasientene som bor rundt Svolvær. 

Figur 3-1: Illustrasjon over det berørte området, reisetider i referansebanen og hvor sykehusene som blir påvirket av 
konseptet er lokalisert. Til forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av 
utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde reisetider: 
Statens vegvesens transportmodell (DOM)  

 

 

3.3. Konseptenes virkninger uavhengig av andre vedtak 

3.3.1. Konsept 2 Tunnel Fiskebøl 

Raskere øyeblikkelig hjelp og raskere tilgang til planlagt behandling.  

En virkning av konseptet er at personer bosatt i områdene rundt Svolvær får raskere øyeblikkelig hjelp og raskere 

tilgang til planlagt behandling. Verdien av den reduserte reisetiden skal i prinsippet være fanget opp av 

kalkulasjonsprisene benyttet i KVUens nettonytteberegninger. I disse beregningene er redusert reisetid for 

persontransport verdsatt ut fra reisehensikter som fritidsreiser, tjenestereiser og reiser til og fra arbeid. Det er 

imidlertid ikke utarbeidet egne verdsettingsfaktorer for personer som foretar reiser som følge av behov for 

assistanse på sykehus, enten de er pårørende eller pasienter. Slike reiser vil verdsettes som fritidsreiser i de 

tradisjonelle nettonytteberegningene. Det er flere elementer som tilsier at tidskostnaden forbundet med reiser 

til og fra sykehus kan være høyere enn det verdsettingsfaktorene for fritidsreiser tilsier.  I enkelte tilfeller kan 

tiden det tar å komme seg til sykehuset være av avgjørende betydning for liv og helse. I andre tilfeller kan 

pasientene ha store smerter og ubehag under transport til sykehuset. Slike elementer fanges ikke opp av de 
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verdsettingsfaktorene som benyttes i de tradisjonelle nytteberegningene. Det kan føre til at verdien av redusert 

reisetid til og fra sykehus undervurderes. 

Verdsettingen av tidsbesparelsen vil avhenge av hvor akutt hendelsen er. Innenfor helsesektoren skilles det 

mellom tre ulike typer hendelser: 

- Behov for øyeblikkelig behandling (røde hendelser) 

- Behandling som haster (gule hendelser) 

- Planlagt behandling (grønne hendelser) 

Raskere til øyeblikkelig behandling 

Ettersom konseptet i hovedsak fører til kortere reisetid til nærmeste sykehus for personer bosatt rundt Svolvær, 

har vi hentet ut informasjon om antall hendelser som er klassifisert som «røde hendelser» i dette området. Det 

vil si ambulanseutrykninger til øyeblikkelig behandling av bilene som er stasjonert i Svolvær. Ifølge disse dataene 

var det totalt 413 røde hendelser fra Svolvær i 2016. Som vi ser av figuren under varierer disse hendelsene noe 

over perioden fra 2010 til 2016, men i gjennomsnitt over perioden har det vært 420 antall hendelser per år.34 

Hvorvidt dette er representativt for fremtiden vil blant annet avhenge av befolkningsvekst og andre 

demografiske forhold. Dersom vi legger til grunn gjennomsnittet av disse hendelsene fremover, innebærer det 

420 pasienter i året.35 Hvor stor tidsbesparelsen vil bli avhenger av hvor i området rundt Svolvær hendelsen 

inntreffer. For denne eksempelberegningen antar vi i gjennomsnitt 15 minutter reisetidsbesparelse (om lag 20 

minutter for de som bor i Svolvær og mindre for resten av området). 36 Da får vi 420 pasienter i året som sparer 

15 minutter til øyeblikkelig behandling på sykehus, som kan ha en høyere verdi enn kalkulasjonsprisen som er 

lagt til grunn i nettonytteberegningene. Figuren under viser utviklingen i antall «røde hendelser» i perioden 2010 

til 2016.  

                                                                 

34 Antall hendelser er hentet fra de to ambulansebilene som er stasjonert i Svolvær, og kommer fra Helse Nord. Vi har ikke hatt informasjon 
om andre hendelser som er øyeblikkelige og som foretas med andre transportmidler på veg. Dette kan for eksempel være taxi, privat bil eller 
legebil. I tillegg kan det forekomme at ambulansebilene har hentet personer i andre områder enn Svolvær dersom de er nærmeste 
ambulansebil.  
35 Noen av disse hendelsene kan inntreffe i ytterkanten av området slik at Gravdal fortsatt er nærmeste sykehus etter utbyggingen. 
36 Tidligere reisetid til Sykehuset i Gravdal versus reisetid til sykehuset i Stokmarknes etter tiltak. 
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Figur 3-2: Antall røde hendelser for ambulansene i Svolvær over perioden 2010 til 2016. Kilde: Helse Nord 

 

Hvor mye høyere denne nytten av redusert reisetid vil være for denne type reiser har vi ikke 

informasjonsgrunnlag for å anslå.37 I øyeblikkelig hjelp-situasjoner kan redusert reisetid til sykehus potensielt 

være et spørsmål om liv eller død, og samtidig også kunne ha betydning for pasientens helse etter hendelsen. 

Når det gjelder sammenhengen mellom dødelighet og avstand til akuttmedisinske tjenester, er det i Norge utført 

en studie av Alexandersen og Hagen på kommunenivå.38 I denne analysen, finner man ikke en signifikant 

sammenheng mellom avstand til legevakt og/eller sykehus og dødelighet, noe som kan tolkes som en indikasjon 

på at akuttkjedene fungerer tilfredsstillende. Det fremheves likevel i studien at man ikke må tolke 

sammenhengen mellom dødelighet og reiseavstand som en indikasjon på samme helseutfall. Det trekkes videre 

frem at det kan være at pasienter som bor langt fra sykehus overlever, men med større funksjonsnedsettelse 

enn pasienter som bor nærmere. Nichols et al. (2007) finner også en tydelig sammenheng mellom avstand til 

sykehus og dødelighet for personer med livstruende lidelser basert på data fra Storbritannia.39 I denne studien 

ser de på avstander mellom 0 og 58 km, og resultatene tyder på at en ti kilometer økning i avstand fører til 1 

prosent økning i absolutt dødelighet.  

Raskere til behandling for hastesaker og planlagt behandling  

For hastesaker og planlagt behandling vil reisetiden i mindre grad være et spørsmål om helse, men i større grad 

være en tidsbrukskostnad. Hvorvidt denne tidsbrukskostnaden er fanget opp i de tradisjonelle 

nettonåverdiberegningene eller ikke, er vanskelig å anslå. Dersom personer involvert i hastesaker eller reiser til 

planlagt behandling verdsetter tid høyere enn for fritidsreiser, vil det være høyere nytteverdi av tidsreduksjoner 

for disse reisene enn det som ligger inne i beregningene.  

Det kan antas at å komme raskere til sykehus for behandling, i hvert fall for hendelser som haster, reduserer 

tiden pasienten opplever et ubehag ved skaden eller sykdommen. Det eksisterer i dag ingen verdsettingsfaktorer 

for å anslå en eventuell mernytte av å komme raskere til behandling enn det som ligger i de generelle 

                                                                 

37 Det er fullt mulig å gjennomføre betalingsvillighetsstudier som avslører befolkningens preferanser også på dette området. 
38 Alexandersen og Hagen (2015). Dødelighet og avstander til akuttmedisinske tjenester – en eksplorerende analyse. Universitetet i Oslo, 
avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Utredning utført på oppdrag fra Akuttutvalget NOU 2015:17 
39 Nichols et al. (2007), The relationship between distance to hospital and patient mortality in emergencies: an observational study. Emergency 
Medicine Journal. 
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verdsettingsfaktorene for reisetid i Statens vegvesens veileder V712, og vi har derfor ikke hatt grunnlag for å 

anslå denne verdien. I omfang vet vi heller ikke hvor mange reiser dette vil gjelde.  

Som et eksempel har vi hentet inn informasjon om ambulansetransport fra Svolvær med de to bilene som har 

vært i drift over perioden 2010 til 2016. I gjennomsnitt over perioden var det om lag 400 grønne hendelser årlig 

og 600 gule hendelser årlig, jfr. figuren under. I likhet med de røde hendelsene kan det også være at disse 

ambulansebilene har vært benyttet i transport av pasienter fra andre steder enn i områdene rundt Svolvær 

dersom disse har vært nærmeste tilgjengelige ambulansebil. Det innebærer at Sykehuset Lofoten for noen av 

disse hendelsene kan være nærmeste sykehus, selv etter tiltaket. Det som vil komme i tillegg er alle de 

pasientreisene som ikke går med ambulanse, noe som er hovedregelen for planlagte behandlinger. 

Figur 3-3: Antall gule og grønne hendelser i perioden 2010 til 2016 for de to ambulansebilene stasjonert i Svolvær over 
perioden 2010.2016. Kilde: Helse Nord 

 

Raskere til sykehus for pårørende 

I mange tilfeller vil besøkende til sykehus ha med følge; enten grunnet behov for sjåfør eller for selskap. Hvorvidt 

disse personene har en annen verdsettelse av reisetid enn det som ligger inne i kalkulasjonsprisene benyttet i 

beregningene av nettonåverdi er usikkert, og vi har ikke tilstrekkelig informasjonsgrunnlag for å anslå omfanget 

av pårørende og deres verdsetting av reisetid. Det er etter vår vurdering ikke grunn til å anta avvikende 

kalkulasjonspris for pårørendes reiser fra det som inngår i de tradisjonelle beregningene. Eventuelt høyere 

betalingsvillighet for kortere reisetid kan her ikke begrunnes i redusert helseskade eller ubehag. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

I tillegg til redusert reisetid for trafikanter kan fergefri krysning av Hadselfjorden også påvirke samfunnssikkerhet 

og beredskap innen helsesektoren.40 Dersom for eksempel en storulykke inntreffer i regionen vil det være behov 

for behandling av et stort antall personer. Når reisetiden mellom sykehusene reduseres, øker også kapasiteten 

til å håndtere slike ulykker. Det vil være enklere å fordele pasientstrømmene mellom de to sykehusene og det vil 

                                                                 

40 En kan også se for seg andre samfunnssikkerhetsmessige virkninger av tiltaket, for eksempel for de andre nødetatene. Sannsynlighet for 
tunellbrann vurderes også som høyere enn sannsynlighet for fergeulykke, da fergen innstilles ved risikable værforhold. Dette er virkninger 
som ikke inngår i våre vurderinger da vårt mandat er å se på virkninger for sykehus og sykehusstruktur. 
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bli enklere å sende pasienter videre til det nest nærmeste sykehuset. Dette er samfunnsøkonomiske virkninger 

som ikke inngår i de tradisjonelle samfunnsøkonomiske analysene av samferdselsinvesteringer.  

Bedre beredskap reduserer risikoen for tap av liv og helse. Hvorvidt slike virkninger vil utløses og hvilket omfang 

de vil ha er avhengig av en rekke faktorer som sannsynligheten for storulykker, beredskapsnivået i 

nullalternativet, endring i responstid og behandlingskapasitet som følger av tiltaket. Per i dag er det i hovedsak i 

Risiko- og sårbarhetsanalysene samfunnssikkerhetsmessige tema blir berørt. Årsaken til dette er at det er svært 

utfordrende å analysere konsekvensene av konsept som påvirker samfunnssikkerhet og beredskap. For det første 

er det utfordrende å vurdere hva risikoen er i utgangspunktet. Det finnes mange typer farer og trusler som kan 

føre til en rekke ulike uønskede hendelser (ras, flom, terror, etc.). Hvilke hendelser de ulike farene og truslene 

kan utløse vil igjen variere stort i både type hendelse og omfang (stengt vei, buss under ras, etc.). En gitt hendelse 

kan videre medføre en rekke konsekvenser som vil variere både i alvorlighetsgrad og omfang (antall drept og 

skadet, materielle skader, etc.). Hvor store konsekvenser en hendelse kan medføre er blant annet avhengig av 

hvor og i hvilket omfang hendelsen inntreffer. De fleste hendelser som er store nok til å ha betydelig påvirkning 

på samfunnssikkerheten er heldigvis relativt sjeldne. Det fører likevel til at det er stor usikkerhet og manglende 

informasjon om sannsynligheten for - og konsekvensene av - at ulike trusler og farer realiseres.  

Vår og Helse Nords vurdering er at konseptets effekt på beredskap og konsekvenser av storulykker er positiv, 

men marginal. Sannsynligheten for en storulykke der konseptet vil redusere konsekvensene vurderes som lav, 

og konseptets betydning for liv og helse som følge av en slik ulykke dersom den skulle inntreffe er også ansett å 

være lav, men positiv. 

Opplevelse av trygghet for befolkningen 

Redusert reisetid over Hadselfjorden kan også føre til økt opplevelse av trygghet for befolkningen. Denne 

virkningen skilles fra virkningene nevnt over ved at det ikke trenger å ha noen reell effekt på 

samfunnssikkerhet/beredskap eller hvor raskt du faktisk kommer deg til sykehuset når du trenger det. Dette 

gjelder befolkningens betalingsvilje for økt følelse av trygghet.  

I 2016 var det totalt 4 600 personer som var bosatt i tettstedet Solvær, og man kan anta at det er disse personene 

og den fremtidige befolkningen i tettstedet som eventuelt vil oppleve den økte trygghetsfølelsen som følge av 

redusert reisetid til nærmeste sykehus. Figuren under viser den faktiske befolkningsutviklingen i tettstedet 

Svolvær fra 2004 til 2016. Videre har vi lagt til grunn hovedscenarioet for SSBs befolkningsframskriving fra 2016 

for Vågan kommune.41 

Det eksisterer i dag ingen etablerte verdsettingsfaktorer for å kunne anslå verdien av økt trygghetsfølelse for 

befolkningen som følge av redusert reisetid til nærmeste sykehus. Det er gjennomført en studie av Lakdawalla 

et al. (2015), der man har vurdert verdien av bedre legemidler for de som ikke er syke, men opplever økt 

trygghetsfølelse som følge av at de vet at de kan få en bedre behandling dersom de blir syke.42 Her finner man 

at denne «forsikringsverdien» øker verdien av medisinsk teknologi med 113 prosent relativt til verdien kun for 

dem som bruker medisinen. Selv om tilgang til bedre legemidler ikke er sammenliknbart med kortere reisetid til 

sykehus kan undersøkelsen likevel tyde på at det er en høy betalingsvillighet for en følelse av trygghet knyttet til 

helserelaterte spørsmål. 

                                                                 

41 Det eksisterer ikke befolkningsframskrivinger for norske tettsteder. Befolkningsframskrivingen for tettstedet Svolvær vil sannsynligvis være 
noe høyere enn veksten i Vågan kommune som helhet ettersom man kan anta at personer i større grad vil bosette seg i tettstedet enn andre 
steder i kommunen.  
42 Lakdawalla et.al. (2015) The Insurance Value of Medical Innovation. NBER Working paper No. 21015. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 9  R A P P O R T  

 

Figur 3-4: Antall bosatte i tettstedet Svolvær og framskriving av befolkningsveksten fra 2016. Kilde: SSB (2017)43 

 

Effekter på behandlingstilbud  

Kortere reisetid mellom sykehusene i Lofoten og Vesterålen vil ha en positiv effekt for begge sykehusene dersom 

man lettere kan integrere fagmiljøene. Slike virkninger faller innunder produktivitetseffekter knyttet til bedre 

matching, deling og læring og er tatt hensyn til i beregningene  av agglomerasjonseffekter i kapittel 2.  

Konseptet fergefri krysning av Hadselfjorden vil også føre til at flere personer bosatt i og rundt Svolvær har 

sykehuset i Vesterålen som sitt nærmeste sykehus. Isloert sett innebærer dette at pasientgrunnlaget til 

sykehuset i Vesterålen øker på bekostning av pasientgrunnlaget til sykehuset i Lofoten. For sykehuset i Vesterålen 

vil det derfor oppstå positive effekter ettersom et høyere pasientgrunnlag gir rom for flere ansatte med samme 

spesialitet. I workshop med Helse Nord har vi også fått innspill om at de ansatte ved sykehusene følger 

pasientene. En kan dermed forvente at flere pasienter til sykehuset i Vesterålen på bekostning av sykehuset i 

Lofoten vil føre til flytting av stillinger fra Lofoten til Vesterålen, alt annet likt. Selv om en slik overføring kan gi 

større og mer robuste fagmiljøer ved sykehuset i Vesterålen, kan tilsvarende reduksjon i antall ansatte ved 

sykehuset i Lofoten føre til at den samlede effekten på helsetilbudet ved de to sykehusene blir negativ. 

3.3.2. Konsept 1 Flytting av fergesambandet 

Helse Nords vurdering er at flytting av fergesambandet, som reduserer reisetid mellom Svolvær og Stokmarknes 

med 15 minutter, ikke vil føre til endringer fra dagens situasjon. Ambulanseutrykningene fra Svolvær vil fortsatt 

gå til Nordlandssykehuset Lofoten. Det samme vil hendelser som haster og planlagte hendelser. Konseptet vil 

styrke sikkerhet og beredskap marginalt, fordi reisetiden mellom sykehusene reduseres. Befolkningens 

opplevelse av trygghet som følge av nærhet til sykehus vil etter vår vurdering ikke bli påvirket fordi 

reisetidsreduksjonen er liten og transporten over fjorden fortsatt vil være avhengig av fergetransport.  

                                                                 

43 SSB (2017) Fremskrevet folkemengde 1. januar etter kjønn og alder (tabellnr. 11168). 
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3.4. Konseptenes virkninger gitt andre vedtak 

Redusert reisetid og økt fleksibilitet for reise over Hadselfjorden kan også påvirke beslutninger om endring i 

sykehusstrukturen, som igjen vil ha samfunnsøkonomiske virkninger. Vi har trukket opp konseptuelt ulike 

scenarier og diskutert muligheter med Helse Nord.  

Følgende scenarier ble diskutert med Helse Nord, for begge konseptene:  

1. Ingen strukturendring 

2. Spesialisere tjenestetilbudet i Lofoten/Vesterålen – dvs. bedre tjenestetilbudet, men til uendret 

ressursinnsats 

3. Oppskalere det samlede tjenestetilbudet i Lofoten/Vesterålen – dvs. bedret tjenestetilbud gjennom økt 

ressursinnsats 

4. Beholde tjenestetilbudet på nivå som før tiltaket – dvs. ta ut muligheter for kostnadsreduksjoner 

5. Kombinasjon av de andre scenariene 

For konseptet der fergesambandet flyttes er tilbakemeldingen fra Helse Nord at de ikke ser for seg at det vil ha 

nevneverdig effekt på sykehusstrukturen. Fergefri fjordkrysning er heller ikke tilstrekkelig for å utløse et 

potensiale for endringer i sykehusstrukturen i regionen. Til det er reisetidene internt i Lofoten fortsatt for lange. 

Etter Helse Nords vurdering må reisetiden mellom sykehusene i Lofoten og Vesterålen ned på 1,5 time for å 

utløse strukturendringer. Terskelen på 1,5 timer er basert på hvordan Helse Nord i dag ser både pasienter og 

ansatte aksepterer ambulering, og hvor de velger å ha sin behandling.  

Fergefri krysning av Hadselfjorden reduserer reisetiden med 53 minutter, og er et viktig bidrag i å få ned 

reisetidene mellom sykehusene. Helse Nord peker på at ferjefri forbindelse over Hadselfjorden er en forutsetning 

for at Lofoten og Vesterålen kan sees mer under ett når det gjelder sykehustilbud. Det legger til rette for et 

bredere sykehustilbud for befolkningen i dette området.  

Ferjefri krysning av Hadselfjorden legger dermed til rette for større strukturendringer over tid, dersom ytterligere 

forbedringer i veinettet internt i Lofoten gjøres på et senere tidspunkt. Det er i så fall en kombinasjon av de 

diskuterte scenarioene som kan realiseres. For å øke informasjonsgrunnlaget for beslutning om krysning av 

Hadselfjorden, har vi inkludert en kort vurdering av hvilke endringer Helse Nord ser for seg dersom reisetiden 

mellom sykehusene blir kort nok.  

Redusert duplisering av vakt og beredskap 

Vakt og beredskap er i dag duplisert på sykehusene i Lofoten og Vesterålen. Dette gjelder for eksempel anestesi, 

akutt kirurgi, gynekologi og akutte keisersnitt. Dersom reisetiden blir tilstrekkelig redusert mellom sykehusene 

vil Helse Nord kunne spare kostnader ved å redusere dupliseringen av vakt og beredskap. Hvor stor denne 

kostnadsbesparelsen kan være er svært usikkert, og vil avhenge av hvilke dupliseringer som fjernes. 

Redusert duplisering av vakt og beredskap på de to sykehusene vil også kunne gi økt erfaringsgrunnlag for de 

ansatte som er i vakt og beredskap og dermed øke kvaliteten på tjenestene som tilbys. Dette vil kunne ha positive 

helseeffekter. Samtidig øker reisetiden til beredskapsfunksjonen for deler av befolkningen, noe som igjen kan ha 

negativ påvirkning på samfunnssikkerhet og beredskap.  

Dersom de som er på vakt og i beredskap får flere hendelser og dermed økt erfaringsgrunnlag, kan også 

befolkningens opplevelse av trygghet øke. På den andre side vil den økte reiseavstanden for deler av 

befolkningen kunne føre til at deres opplevelse av trygghet reduseres. Det er uklart om nettoeffekten på 
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befolkningens opplevelse av trygghet vil være negativ eller positiv. Gitt villigheten til å gå i demonstrasjonstog 

for opprettholdelse av lokale fødetilbud kan det være grunn til å vurdere denne nettoeffekten som negativ, selv 

om avstanden til personalet som er på vakt og beredskap bare øker for en del av befolkningen. 

Økt spesialisering 

Kort nok reisetid mellom sykehusene kan også gi muligheter for spesialisering. Det kan innebære at 

tjenestetilbudet knyttet til noen planlagte behandlinger styrkes ved ett av sykehusene, mens det bygges ned ved 

det andre. Det vil kunne gi større og mer robuste enheter som vil kunne styrke det samlede helsetilbudet. Dette 

er relatert til kompetansen og erfaringen til de enkelte ansatte ved sykehuset, i tillegg til hvor store de enkelte 

fagmiljøene er. Dersom pasientgrunnlaget for en tjeneste er stort nok , vil det være rom for flere ansatte med 

samme spesialitet som vil skape robusthet, legge til rette for gode vakt- og turnusordninger og utveksling av 

kunnskap mellom ansatte. I følge Helse Nord kan en slik spesialisering være at det bygges opp et mer elektivt 

fagtilbud i Lofoten og Vesterålen for funksjoner som i dag i større grad bare er helt eller delvis lokalisert i Bodø. 

Ett av sykehusene kan for eksempel subspesialiseres innen ortopedi, nevrologi, hjertesykdommer, 

lungesykdommer, gastro, dagkirurgi, øye, ØNH eller lignende.44  

Reduserte kostnader på pasienttransport til Bodø 

Helse Nord har årlige kostnader på pasienttrafikken med fly mellom Lofoten/Vesterålen og Bodø på om lag 35 

millioner kroner, fordelt på om lag 14 000 pasientreiser. For å få redusert dette vesentlig må Helse Nord blant 

annet tilby polikliniske tjenester i Lofoten/Vesterålen, og kanskje også utvikle de indremedisinske og kirurgiske 

funksjonene i Lofoten/Vesterålen. Antallet innbyggere i denne regionen kan samlet sett være stort nok for å 

komme over terskelverdiene for nasjonale normer, men bare dersom regionen kan ses under ett.  Da må 

pasientenes reisetid på veg komme ned til omtrent det samme som med fly til Bodø og tjenestetilbudet i 

Vesterålen/Lofoten må oppfattes som likeverdig. 

Nedskalering av funksjoner i Bodø vil etter Helse Nords vurdering ikke gå ut over tilbudet der ettersom 

fagmiljøene er sterke nok. Oppskalering av funksjoner i Lofoten/Vesterålen vil føre med seg 

investeringskostnader og potensielt økte driftskostnader på disse sykehusene. Gevinsten ligger i en potensielt 

kraftig reduksjon i kostnadene til pasienttrafikk og kan også føre til forsterking av de virkningene som er vurdert 

i kapittel 3.3. 

Dersom man får spesialistfunksjoner i regionen så vil også sykehusene kunne bli mer attraktive arbeidsplasser, 

hvilket igjen kan bedre helsetilbudet i regionen.  

3.5. Plassering av andre virkninger for helse etter håndbok V712 

Gevinstene som vi har vurdert i kapittel 3.3 «Konseptenes virkninger uavhengig av andre vedtak» vil etter vår 

vurdering i hovedsak komme i tillegg til nytten beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-nytte 

analysen av konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke rom for å legge til disse virkningene i henhold til V712. 

Dette må ses på som tilleggsanalyser eller følsomhetsanalyser. Siden dette er metodeutviklingsarbeid foreligger 

det også vesentlig usikkerhet med hensyn til omfang og verdi av virkningene som vi behandler.  Vår vurdering 

gitt det informasjonsgrunnlaget vi sitter på nå, er at konseptenes virkninger på helse ikke er av vesentlig 

betydning. 

                                                                 

44 Dette er kun en opplisting uten at det er foretatt beregninger av pasientvolum og flytting av konsultasjoner fra Bodø.  
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Reisetidsbesparelsene over Hadselfjorden er etter Helse Nords vurdering ikke store nok til å utløse 

strukturendringer for sykehusene i regionen. Virkningene som vi har vurdert i kapittel 3.4 «Konseptenes 

virkninger gitt andre vedtak» må kun ses på som tilleggsinformasjon.  
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4. Utdanning 

Fergefri krysning av Hadselfjorden vil gi elevene og studentene raskere reisetid til spesifikke videregående 

skoler og fagskoler i regionen. Det reduserer belastningen knyttet til lang skolevei for de elevene som ikke 

søker seg til nærskolen, både for de som bor på hybel og de som dagpendler.  Det gir også økt valgfrihet for 

hver enkelt elev/student, hvilket i praksis innebærer en utvidelse av utdanningstilbudet for 

elevene/studentene. De samfunnsøkonomiske virkningene av dette kan potensielt være mer kvalifisert 

arbeidskraft, økt sysselsetting og økt trivsel. Vår vurdering gitt det informasjonsgrunnlaget vi sitter på nå, er 

at konseptenes virkninger på utdanning ikke er av vesentlig betydning. Etter Nordland fylkeskommunes 

vurdering er heller ikke reisetidsreduksjonen ved fergefri fjordkrysning stor nok til å utløse strukturendringer. 

4.1. Hvilke typer effekter kan vi forvente? 

Redusert reisetid og økt fleksibilitet kan utløse virkninger for utdanningssektoren som ikke inngår i tradisjonelle 

samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsinvesteringer.  For eksempel kan elever/studenter få kortere 

reisetid til den skolen de ønsker å gå på, noe som kan redusere belastning knyttet til lang skolevei og behovet for 

å flytte på hybel. Elevene ved videregående skoler og studenter ved fagskoler, høgskoler og universitet kan også 

oppleve økt valgfrihet ved at et større tilbud er innenfor rekkevidde. Bidrar dette til at flere elever/studenter 

fullfører utdannelsen og økt utbytte for de som fullfører, så vil det føre til samfunnsøkonomiske effekter som 

mer kvalifisert arbeidskraft, økt sysselsetting og økt trivsel. Disse virkningene kan oppstå som en direkte følge av 

samferdselsinvesteringer. I tillegg kan samferdselsinvesteringer påvirke beslutninger om strukturendringer som 

igjen vil utløse samfunnsøkonomiske virkninger.  

Vi har i samarbeid med utdanningsseksjonen i Nordland fylkeskommune identifisert hvilke virkninger de to 

konseptene forventes å utløse på denne sektoren i regionen, og hvorvidt de også kan utløse beslutninger om 

strukturendringer. I tillegg har vi fått innspill fra Universitetet Nord og Folkeuniversitetet. 

4.2. Hvilke utdanningsinstitusjoner blir påvirket av konseptene? 

I samarbeid med utdanningsseksjonen i Nordland fylkeskommune har vi identifisert at elever/studenter ved 

følgende utdanningsinstitusjoner kan bli påvirket av konseptene med redusert reisetid over Hadselfjorden: 

- Videregående skoler: Hadsel (Stokmarknes og Melbu), Vest-Lofoten (Leknes), Aust-Lofoten (Svolvær) og 

Sortland (Sortland og Kleiva) 

- Fagskoler: Lofoten reiselivsfagskole (Svolvær), Teknisk fagskole (Melbu), Nordland kunst- og 

filmfagskole (Kalbelvåg) og Lofoten Maritime fagskole (Gravdal) 

- Universitetet Nord avd. Vesterålen (Stokmarknes) 

Kartene under viser en oversikt over regionen, dagens reisetider mellom sentrale tettsted og hvor de 

videregående skolene, fagskolene og universitetet er lokalisert.  

Figur 4-1: Illustrasjon over det berørte området, reisetider i referansebanen og hvor de videregående skolene som blir 
påvirket av konseptet er lokalisert. Til forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som 
følge av utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde 
reisetider: Statens vegvesens transportmodell (DOM) 
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Figur 4-2: Illustrasjon over det berørte området, reisetider i referansebanen og hvor fagskolene som blir påvirket av 
konseptet er lokalisert. Til forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av 
utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde reisetider: 
Statens vegvesens transportmodell (DOM) 
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Figur 4-3: Illustrasjon over det berørte området, reisetider i referansebanen og hvor Universitetet Nord er lokalisert. Til 
forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av utbyggingen av E10/rv. 85 
Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde reisetider: Statens vegvesens 
transportmodell (DOM) 

 

 

Reisetid til nærmeste videregående skole og fagskole blir i liten grad påvirket av konseptene. Det er reisetid til 

spesifikke skoler som eventuelt blir påvirket og som vil kunne utløse virkninger av betydning. Når det gjelder 

Universitetet i Nord er det kun elever på Lofoten-siden av Hadselfjorden som blir påvirket av konseptene.  

Tabellen under viser antall elever ved hver videregående skole og hvilket tilbud skolen gir. Tabell 4-2 viser antall 

studenter på de ulike fagskolene. Tabell 4-3 viser en oversikt over antall studenter ved Universitet Nord lokalisert 

på Stokmarknes. 

Tabell 4-1: Oversikt over antall elever ved hver videregående skole og hvilket tilbud skolen gir. Kilde: Nordland 
Fylkeskommune 

Programlinje Hadsel vgs 
Vest-lofoten 

vgs 

Aust-lofoten 

vgs 
Sortland vgs 

Antall elever skoleåret 2016/1745 504 501 357 636 

Bygg og anlegg     

Helse- og oppvekstfag     

Design og håndverk     

                                                                 

45 Det er store variasjoner i antall elever mellom år.  
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Medier og kommunikasjon     

Studiespesialisering     

Elektro     

Restaurant- og matfag     

TIP     

Service og samferdsel     

Idrettsfag     

Naturbruk     

Voksenopplæring     

Påbygning     

Musikk, dans og drama     

 

Tabell 4-2: Oversikt over antall studenter på de ulike fagskolene, fordelt på hel- og deltid. Kilde: Nordland fylkeskommune 

Fagskole 
Antall elever vår 

2017 
Antall elever høst 2017 

Kommentar 

Lofoten 

reiselivsfagskole 
7 12 

 

Teknisk fagskole 75 80  

Nordland kunst- og 

filmfagskole (er i 

ferd med å gjøres 

om til høyskole) 

27 28 

Rekrutterer nasjonalt og 

internasjonalt. Fulltidsstudenter 

som flytter på hybel i nærheten 

av skolen. 

Lofoten Maritime 

fagskole 
25 20 

 

 

Tabell 4-3: Oversikt over antall studenter på Universitetet Nord lokalisert i Stokmarknes. Kilde: UiN Stokmarknes 

Universitet 
Antall studenter 

heltid 

Antall studenter 

deltid 

Kommentar 

Universitetet Nord 24 350 

Sykepleiestudentene har store deler av 

studiene sine i praksis. Da har de fulltid. 

Høsten 2017 har UiN Stokmarknes 4 

sykepleiekull under utdanning samt 60 

heltidsstudenter fra Bodø til praksis i 

Lofoten og Vesterålen.  
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4.3. Konseptenes virkninger uavhengig av andre vedtak 

4.3.1. Konsept 2 Tunnel Fiskebøl 

Redusert reisetid til videregående skoler 

Elevene som bor rundt fjordkrysningen får ved dette konseptet en rekke flere programlinjer innenfor en times 

reisetid. De som blir sterkest berørt er elever som bor rundt Svolvær som får kortere reisetid til tilbudet på Hadsel 

videregående skole i Stokmarknes og på Melbu. Som tabell 4-1 over viser, innebærer det en vesentlig økning av 

tilbudet for disse elevene. Aust-Lofoten videregående skole i Svolvær tilbyr også påbygningskurs som vil komme 

innenfor en times reisetid for befolkningen som bor rundt Stokmarknes. Befolkningen andre steder i regionen vil 

også få redusert reisetid til flere tilbud, og kan bli påvirket av konseptet selv om reisetiden fortsatt er vesentlig. 

Økt mulighetsrom ved elevenes valg av videregående skole vil kunne gi økt læringsutbytte. For det første vil flere 

valgmuligheter for elevene kunne føre til bedre matching mellom personlige preferanser og egenskaper hos 

eleven og egenskaper ved skolen, og således føre til at flere av elevene går på en skole som er tilpasset sine 

behov. Dette vil ikke øke den faktiske kvaliteten på skolene, men den opplevde kvaliteten for hver enkelt elev og 

deres evne til å tilegne seg læring.  

Flere valgmuligheter for elevene vil også kunne øke konkurransen mellom skolene. Økt konkurranse mellom 

skolene kan igjen gi incentiver for skolene til å øke kvaliteten i utdanningen ved å for eksempel å øke lærer-til-

elev raten, søke å rekruttere lærere med høyere kompetanse, tilby flere/andre valgfag eller søke å gjennomføre 

forbedringer i skolemiljøet. Selv om konkurranse mellom skoler kan gi skolene disse insentivene er det viktig å 

understreke at lærer-til-elev rater og antall valgfag gjerne styres av økonomiske rammer og/eller politiske 

prioriteringer.  

Økt faktisk og opplevd kvalitet vil kunne øke sannsynligheten for at elever fullfører videregående skole. Videre 

vil økt kvalitet kunne gi økt motivasjon og i tillegg ha en direkte effekt på læringsutbytte for de som hadde fullført 

i utgangspunktet. Høiseth-Gilje (2013) har funnet signifikante positive sammenhenger mellom elevenes 

valgmuligheter og prestasjoner basert på norske data for videregående elever.46,47 I denne artikkelen er det ikke 

forsket spesifikt på hva som er årsaken til denne sammenhengen. 

Økt mulighetsrom for elevene trenger ikke nødvendigvis å være positivt for alle elever ettersom øke 

valgmuligheter kan føre til gruppering av elever etter ferdighetsgrad. Dersom elever av høy ferdighetsgrad 

grupperer seg på enkelte skoler, vil elever på andre skoler ikke kunne dra nytte av positive spillover-effekter fra 

disse elevene (Epple and Romano, 1998). 

Selv om det finnes flere mekanismer der konseptet påvirker læringsutbyttet til elevene, er det likevel utfordrende 

å måle denne effekten. For det første er det usikkerhet knyttet til hvor mange som vil få denne eventuelle 

læringseffekten. Det er mange elever som potensielt kan påvirkes av et bedre utdanningstilbud i regionen. Totalt 

var det rundt 9800 personer under 16 år som var bosatt i Vesterålen og Lofoten 1. januar 2016. Figuren nedenfor 

                                                                 

46 Resultatene er kun statistisk signifikant for gutter når man splitter utvalget i gutter og jenter.  
47 Elevenes prestasjoner er målt som endring i norsk karakter fra ungdomsskolen til videregåendeskole.  I tillegg er det også sett på 
sammenhengen mellom elevens valgmuligheter og sannsynligheten for å fullføre videregående skole og sannsynligheten for å begynne på 
høyere utdannelse.  
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viser Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger for denne gruppen frem mot 2040. Hvor mange av disse 

som faktisk vil kunne oppleve å få utbytte av flere valgmuligheter er vanskelig å anslå. 

Figur 4-4: Befolkning 1. januar 2016 og framskrivning basert på hovedalternativet (MMMM) for befolkningen under 16 år 
i Vesterålen og Lofoten: Kilde: SSB (2016)48 

 

I tillegg til usikkerhet om hvor mange som vil få denne effekten, er det også usikkerhet knyttet til hvor stor effekt 

redusert reisetid har på læringsutbyttet.  I perioden 2011-2016 var det om lag 800 elever i Vesterålen og Lofoten 

som var under videregående opplæring.49 Figuren nedenfor viser andelen av disse som fullførte på normert tid, 

fullførte på utsatt tid og som ikke fullførte i perioden. Figuren viser også andelene for Vesterålen og Lofoten 

sammenlignet med Norge som helhet.  

                                                                 

48 SSB (2017) Fremskrevet folkemengde 1. januar etter kjønn og alder (tabellnr. 11168).  
49 I SSBs statistikk over antall elever i videregående opplæring er det oppgitt i to grupper: Vesterålen og Lødingen, og Flakstad, Vestvågøy, 
Vågan og Moskenes. Tabellen over viser derfor data for disse to gruppene. Lofoten kommunene Røst og Værøy er derfor ikke inkludert.  
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Figur 4-5: Andelen som fullfører videregående opplæring på normert tid, på mer enn normert tid, som ikke har bestått 
eksamen/svennebrev, som fortsatt er i videregående opplæring etter fem år og som har sluttet underveis. Kilde: SSB 
(2016)50 

 

Som figuren over viser er det lave fullføringsgrad på skolene i Lofoten og Vesterålen enn gjennomsnittlig i Norge. 

Dersom den reduserte reisetiden har en positiv effekt på fullføringsgrad og læringsutbytte, kan det blant annet 

bidra til å redusere dette gapet. Den samfunnsøkonomiske gevinsten vil kunne være 1) økt trivsel, 2) bedre 

kvalitet på arbeidskraften og 3) økt sysselsetting. Økt sysselsetting er en samfunnsøkonomisk gevinst fordi det 

vil kunne gi økt verdiskaping og sparte utgifter for staten i tillegg til økt trivsel og potensielt reduserte sosiale 

problemer. Slike virkninger er vanligvis ikke inkludert i samfunnsøkonomiske analyser da man normalt antar full 

sysselsetting. Her er det imidlertid snakk om virkninger som kan hindre at sårbare personer faller utenfor 

arbeidsmarkedet, hvilket vil føre med seg reelle samfunnsøkonomiske gevinster. Bedre kvalitet på arbeidskraften 

er også en samfunnsøkonomisk gevinst fordi økt kvalitet vil kunne kaste mer av seg i form av økt produktivitet. I 

tillegg vil elevenes økte trivsel være en samfunnsøkonomisk nyttevirkning. 

Redusert reisetid til fagskoler og Universitetet Nord 

Effektene for studenter på fagskolene og Universitetet Nord er mye av de samme som for elevene ved de 

videregående skolene, men det kan antas at effektene vil være av langt mindre omfang. For det første er det 

færre studenter ved fagskolene og ved Universitetet Nord enn ved de videregående skolene (se tabell 4-2 og 4-

3).  Videre er det en vesentlig andel av disse studentene som i liten grad blir påvirket av tiltaket. Det finnes i dag 

ikke statistikk på borteboere som går på fagskole. Generelt dekker den tekniske fagskolen på Melbu 

fagskoleutdanning fra Salten og nordover. Dette er et samlingsbasert studium, og studentene er derfor på Melbu 

noen uker per semester. Videre er også reiselivsfagskolen i Lofoten og et samlingsbasert studium. Nordland 

kunst- og filmfagskole tilbyr fulltidsstudium, og ifølge Nordland fylkeskommune er tilnærmet alle studentene 

                                                                 

50 SSB (2017) Gjennomføring i videregående opplæring, etter kjønn og fullføringsgrad (k) (Tabell nr: 10972) 
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hybelboere. Når det gjelder den maritime fagskolen på Gravdal, så tilbyr denne også fulltidsstudium der 

studentene i hovedsak er fra Lofoten og Vesterålen. De studentene som blir påvirket av konseptet, er studenter 

som allerede er bosatt i Vesterålen/Lofoten og som går på fagskole eller universitet enten deltid eller heltid. 

Videre vil konseptet også påvirke personer som er bosatt i Vesterålen/Lofoten, men som i dag opplever at 

reisevei er en hindring for å kunne gå på fagskole/universitet. Det er befolkningen som bor rundt fjordkrysningen 

som blir sterkest berørt av konseptet, ved at de får flere muligheter innen en times reisetid. Befolkningen andre 

steder i regionen vil også få redusert reisetid til flere tilbud, og kan bli påvirket av konseptet selv om reisetiden 

fortsatt er vesentlig. 

På lik linje som for elevene på de videregående skolene vil økt mulighetsrom kunne føre til økt læringsutbytte 

som følge av økt konkurranse og økt opplevd kvalitet. Det økte læringsutbytte kan videre innebære 

samfunnsøkonomiske effekter som økt sysselsetting, bedre kvalitet på arbeidskraften og økt trivsel.  

4.3.2. Konsept 1 Flytting av fergesambandet 

Flytting av fergesambandet som sparer 15 minutter reisetid mellom Svolvær og Stokmarknes vil etter Nordland 

fylkeskommunes vurdering bare ha marginale effekter på utdanning. Reisetiden på 1:24 hver vei og 

fergeavhengighet tilsier at en ikke kan forvente særlige endringer fra dagens situasjon. 

4.4. Konseptenes virkninger gitt andre vedtak 
Over tid kan redusert reisetid og økt fleksibilitet for reise over Hadselfjorden også påvirke beslutninger om 

endring i utdanningsstrukturen. Vi har trukket opp konseptuelt ulike scenarier og diskutert følgende muligheter 

med utdanningsseksjonen i Nordland fylkeskommune: 

1. Ingen strukturendring 

2. Spesialisere de ulike utdanningsinstitusjonene for å oppnå et bedre samlet utdanningstilbud, men med 

uendret ressursinnsats 

3. Utvide det samlede tjenestetilbudet i Lofoten/Vesterålen – dvs. bedret tjenestetilbud gjennom økt 

ressursinnsats 

4. Beholde utdanningstilbudet på nivå som før konseptet – dvs. ta ut muligheter for kostnadsreduksjoner 

5. Kombinasjon av de andre scenariene 

Etter fylkeskommunens vurdering vil ikke konseptene som reduserer reisetid over Hadselfjord ha nevneverdig 

påvirkning på utdanningsstrukturen.  Det er befolkningens reisetid til nærmeste videregående skole som må 

reduseres ned til en time for at reisetidsendringer skal påvirke utdanningsstrukturen. 

4.5. Plassering av andre virkninger for utdanning etter håndbok V712 

Gevinstene som vi har vurdert i kapittel 4.3 «Konseptenes virkninger uavhengig av andre vedtak» vil etter vår 

vurdering i hovedsak komme i tillegg til nytten beregnet i den ordinære samfunnsøkonomiske kost-nytte 

analysen av konseptene i KVUen. Samtidig er det ikke rom for å legge til disse virkningene i henhold til V712. 

Dette må ses på som tilleggsanalyser eller følsomhetsanalyser. Noen av virkningene kan delvis være inkludert i 

beregningene av produktvitetseffekter i kapittel 2. Siden dette er metodeutviklingsarbeid foreligger det også 

vesentlig usikkerhet med hensyn til omfang og verdi av virkningene som vi behandler.  Vår vurdering gitt det 

informasjonsgrunnlaget vi sitter på nå, er at konseptenes virkninger på utdanning ikke er av vesentlig betydning. 

Reisetidsbesparelsene over Hadselfjorden er etter Nordland fylkeskommunes vurdering ikke store nok til å utløse 

strukturendringer for skolene i regionen.  
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5. Luftfart 

Det er Avinor som vurderer virkninger av endringer i lufthavnstruktur og Avinors utredning vil pågå til 

utgangen av 2019.  Eventuell utbygging av fergefri forbindelse over Hadselfjorden kan potensielt ha 

innvirkning på hvilke strukturendringer som er gjennomførbare og lønnsomheten av de ulike alternativene 

Avinor vil vurdere. Alternativene for lufthavnstruktur som utløses av Hadselfjordkrysningen kan også få 

påvirkning på Helse Nords vurderinger av endringer i sykehusstruktur. 

5.1. Hvilke av dagens lufthavner blir direkte påvirket av konseptene? 

Det er i hovedsak to av lufthavnene i Lofoten og Vesterålen som blir direkte påvirket av endret reisetid over 

Hadselfjorden: 

1. Svolvær: Kortbanelufthavn 

2. Stokmarknes: Kortbanelufthavn 

Leknes lufthavn er også kortbanelufthavn. Evenes og Bodø er nærmeste stamlufthavner. Kartet under viser en 

oversikt over det berørte området, dagens reisetider og hvor de ulike lufthavnene er lokalisert. 

Figur 5-1: Illustrasjon over det berørte området, reisetider i referansebanen og hvor lufthavnene som blir påvirket av 
konseptet er lokalisert. Til forskjell fra dagens reisetider er referansebanen inkludert reisetidsbesparelsen som følge av 
utbyggingen av E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt og E6 Hålogalandsbroen (Basis 2022). Kilde reisetider: 
Statens vegvesens transportmodell (DOM) 
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5.2. Konseptenes virkninger uavhengig av andre vedtak 

Konseptene for krysningen av Hadselfjorden vil i liten grad redusere befolkningens reisetid til nærmeste lufthavn, 

men reisetidsreduksjonen fører til bedre tilbud innen rimelig reisetid for befolkningen som bor i området rundt 

fjordkrysningen. Avinor gjennomfører egne analyser av disse effektene. 

5.3. Konseptenes virkninger gitt vedtak om endring i lufthavnstruktur 

Avinor arbeider med en utredning om fremtidig lufthavnstruktur i denne regionen. Utredningen skal etter planen 

være ferdig innen utgangen av 2019. Som en del av dette arbeidet vurderte Avinor en ny stor lufthavn på 

Hadselsanden. Dette kunne antas å være aktuelt dersom det etableres en fergefri forbindelse over 

Hadselfjorden. Etter værsimuleringer er det framkommet at en lufthavn på Hadselsanden ikke vil kunne få 

værmessig god nok tilgjengelighet. Dermed er dette alternativet forkastet. Også andre alternativer blir påvirket 

av kortere reisetid over Hadselfjorden. Hadselfjordkrysningen vil dermed kunne påvirke lufthavnstrukturen i 

regionen. Avinor gjennomfører egne analyser av disse virkningene. 

Til informasjon har vi lagt inn hvilke alternativer Avinor vurderer p.t51.: 

- Ingen endringer og dermed beholde dagens lufthavntruktur 

- Alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi 

- Ny stor lufthavn på Skagen (Stokmarknes). Svolvær legges ned, Leknes består 

- Ny stor lufthavn i Lofoten. Svolvær og Leknes legges ned, Skagen (Stokmarknes) består 

- Leknes utvikles. Svolvær og/eller Stokmarknes avvikles over tid 

Alternativet med ny stor lufthavn på Skagen (Stokmarknes) påvirkes i vesentlig grad av reisetiden over 

Hadselfjorden og vil kunne slå ut på næringsliv, utdanning og helse.  Når det gjelder Helse vil endringer i 

lufthavnstruktur kunne ha vesentlig påvirkning på strukturdiskusjoner. Dette gjelder i særlig grad nedleggelse av 

kortbanelufthavner, som i dag er viktige for pasientreiser. Hvorvidt det er aktuelt er i stor grad koblet til hvorvidt 

etablering av ny stor lufthavn på Skagen eller i Lofoten er relevante alternativ. Lignende vurderinger gjør seg 

gjeldende for næringslivseffekter. Etter fylkeskommunens vurdering vil ikke endringer i lufthavnturkturen få 

vesentlig påvirkning på de vurderingene som ligger inne i kapittel 4. Eventuelle analyser av disse virkningene kan 

bli aktuelt på et senere tidspunkt. 

5.4. Plassering av virkninger etter håndbok V712 

Virkninger som følger av endring i lufthavnstruktur må holdes adskilt fra de samfunnsøkonomiske vurderingene 

av krysning av Hadselfjorden, i henhold til V712. Dette er ren tilleggsinformasjon til beslutningstaker om hvordan 

tiltak i en sektor påvirker andre sektorer. Kompleksiteten i sammenhengene, og ulike tidsløp for utredningene 

forsterker dette behovet for varsomhet. Etter vår vurdering er det likevel mulig å benytte en 

realopsjonstankegang for å vurdere verdien av det økte mulighetsrommet. Ønsker en å se virkningene av 

tiltakene i sammenheng bør de vurderes som tiltakspakker i en samfunnsøkonomisk analyse. Det krever at Avinor 

har kommet lenger i sine analyser enn det som foreligger nå. 
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Datakilder 

Menons database: Menon har gjennom mange år utviklet en database som inneholder eierskaps-, regnskaps- 

og aktivitetsinformasjon for alle bedrifter i norsk næringsliv som er registrert i Brønnøysundregistrene fra 1992 

til 2015 basert på tall levert av Soliditet.no. Databasen inneholder informasjon om selskapenes lokalisering, 

regnskaper, antall ansatte, eierforhold og styreforhold mm. Fra 2006 har vi også mulighet til å ta hensyn til 

hovedkontorproblematikken og analysere data på avdelingsnivå.  

Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap: Menons kommunefordelte nasjonalregnskap bygger på 

regnskapsinformasjonen i Menons database, samt sysselsettings- og nasjonalregnskapstall fra SSB. Det dekker 

perioden 2004-2014 og er konsistent med fylkesfordelt nasjonalregnskap og næringsfordelt nasjonalregnskap 

fra SSB. Det er Norges første og eneste kommunefordelte nasjonalregnskap og ble utviklet av Menon i 

sammenheng med FoU-prosjektet «Samspill mellom by og omland som kilde til økonomisk vekst», Menon-

publikasjon nr. 3/2015. 

SSB: pendlerdata, befolkningsutvikling- og prognoser 

Reisetidsdata: Reisetider før og etter tiltak fra SVVs transportmodel er benyttet innen modellområdet til denne. 

Utenfor modellområdet er det benyttet reisetider hentet fra OpenStreetMapRoutingMachine. 
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Vedlegg B: Oversikt over intervjuobjekter 

Tabellen under viser hvem vi har intervjuet i arbeidet med dette prosjektet.  

Gruppe Aktør Kontaktperson 

Bedrifter og organisasjoner Norway Seafoods, Stamsund Paul Hauan 

Bedrifter og organisasjoner Nordlaks Tor Anders Elvegård 

Bedrifter og organisasjoner Sommarøy Produksjonslag Johnny Johansen 

Bedrifter og organisasjoner Norges Lastebileier Forbund Frank Lauritz 

Bedrifter og organisasjoner Skretting  
Bedrifter og organisasjoner Nordlense Geir Sørensen 

Bedrifter og organisasjoner Fylkesleder NLF Einar Endresen  

Bedrifter og organisasjoner Marhaug Verft Trond Marhaug 

Bedrifter og organisasjoner Bilforretning i Sortland Hallgeir Stavøy 

Bedrifter og organisasjoner Myre fiskemottak Trine Knudsen 

Bedrifter og organisasjoner LoVe Miljøbase Keven Vottestad 

Fylkeskommunen Næringslivsavdelingen Greta Johansen 

Kommune Hadsel Ola Morgen 

Kommune Vågan Tommy Steinsvik 

Kommune Flakstad Erling Sandnes 

Kommune Bø Gundar Jakobsen 

Næringslivsforeninger Vestvågøy Næringsforum Richard Sandnes 

Næringslivsforeninger Vesterålen Næringslivssamarbeid Svein Abelsen 

Næringslivsforeninger Fabrikken Næringshagen i Sortland Ivar Tjønsø 

Næringslivsforeninger Fiskeriparken Stian Frivåg 

Næringslivsforeninger Vågan Næringsforening Line Nessø Eide 

Reiseliv Destinasjon Lofoten Elisabeth Dreyer 

Reiseliv Vesterålen reiseliv Astrid Berthinussen 

Reiseliv NHO Reiseliv avdeling Vesterålen Torgeir Larsen 

Utdanning Folkeuniversitetet i Nordland, avd vesterålen. Randi Hansen  

Utdanning Nord Universitet,Vesterålen  Barbro Fjellheim Holm. 

Utdanning Nordland fylkeskommune Erlend Fjose 

Utdanning Nordland fylkeskommune Merethe Schjem 

Utdanning Nordland fylkeskommune Hege Torvik 

Helse Helse Nord Paul Martin Strand 

Helse Helse Nord Kristian Fanghol 

Helse Helse Nord Beate Sørslett 

Helse Helse Nord Randi Spørck 

Helse Helse Nord Gro Marit Villadsen 

Helse Helse Nord Anne May Knudsen 
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Vedlegg C: Resultater fra intervjuer om næringseffekter 

Vi har intervjuet en rekke aktører i regionen for å undersøke hvilke effekter de forventer av konseptene. 

Tilbakemeldingen er at fergekonseptet bare vil ha marginale virkninger på næringsliv og sysselsetting. Det er en 

fergefri forbindelse som forventes å føre til vesentlige endringer. Dette samsvarer godt med våre beregninger av 

produktivitetseffekter. 

Aktørene fremhever følgende effekter: 

Reiselivsnæringen forventer økt attraktivitet og bedre kapasitetsutnyttelse  

Reiselivsnæringen i Lofoten og Vesterålen melder om stor tro på at en fast vegforbindelse vil bidra til at Lofoten 

og Vesterålen (LoVe) kan øke kapasitetsutnyttingen. Dagens kundeflyt går hovedsakelig til Lofoten. Med fast 

forbindelse kan denne gå gjennom Lofoten og Vesterålen. Lofoten oppleves å være fullbooka om sommeren, 

mens Vesterålen har betydelig kapasitet å tilby.  Kapasitetsutnyttelsen i Lofoten i sommermånedene 2017 var 

nærmere 90 prosent og kun omlag 65 prosent i Vesterålen. Lofoten er i større grad ekstrem, mens Vesterålen er 

mer allmenn med et mer åpent fjellandskap. Lofoten og Vesterålen kan dermed supplere hverandre på 

naturopplevelser når regionen får et bredere spekter innenfor tidsrammen til en gjest.  

Aktører som kan få størst gevinst av dette er de som produserer arrangementer og opplevelser, fordi gjestene i 

området vil få et større mangfold av aktiviteter å velge mellom. Med et bedre tilbud innenfor normale avstander 

øker attraktiviteten til regionen. Aktørene i reiselivsnæringen mener at dette fører til at turistene både forlenger 

besøket sitt og flere nye turister vil velge å besøke regionen. Dette vil igjen kunne føre til bedre utnyttelse av den 

samlede hotellkapasiteten. 

I tillegg innebærer den økte attraktiviteten at det blir enklere å tilby reiselivsprodukter som fremmer 

helårsturisme i regionen. Mørketid og glatte veger er per i dag et hinder for effektiv transport for turister. Med 

tunnel blir ferdselen tryggere og det blir enklere å bevege seg. En fast forbindelse er definitivt positivt for satsing 

på helårsturisme. Spredning av besøkende over hele året bidrar også til økt kapasitetsutnyttelsen i regionen.  

Reiselivsnæringen kan dele på kostnader  

Et tettere samarbeid i regionen kan øke kvaliteten på reiselivsproduktene. I tillegg kan reiselivsbedriftene dele 

på kostnader, for eksempel markedsføringskostnadene. En aktørs markedsføringsinnsats vil kunne smitte over 

på de andre fordi regionen blir sett vurdert som en helhetlig reiselivsdestinasjon.  

Næringslivet forventer sammenknytning av arbeidsmarkedene  

Flere av næringslivsforeningene samt NHO Reiseliv Vesterålen trekker fram at vegen kan gjøre det lettere å få 

tak i riktig kompetanse. Med kortere reisetid til jobb øker spekteret av mulige arbeidstakere og sannsynligheten 

for at jobben samsvarer med søkernes kompetanse øker.  

Ifølge NHO Reiseliv vil servicenivå og øvrige samfunnstilbud i lokalmarkedet Svolvær, Stokmarknes og Sortland 

vil bli positivt påvirket av en bedre forbindelse over fjorden. Krysningen over Hadselfjorden lager dermed 

muligheter for mer sentrumsdannelse i dagens tettsteder. Med sentrumsdannelse kan samhandel innad i 

regionen øke som igjen kan føre til økt publikumstilstrømning og større mulighet til å mobilisere folk til aktiviteter 

i området. Dette øker boattraktiviteten til regionen, som igjen legger til rette for at regionen da kan få tilgang på 

mer kompetent arbeidskraft.  
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Sterkere kunnskapsoverføring på tvers av bedrifter mellom regionene  

Aktørene i næringslivet hevder at det er viktig å bygge kunnskap mellom bedrifter i regionen, og kanskje spesielt 

innad i reiselivsnæringen. Vegforbindelsen vil føre til at aktørene får et større nedslagsfelt. I Lofoten bor det 

omtrent 20 000 mennesker og i Vesterålen vel 30 000. Totalt blir dette nærmere 55 000 mennesker. 

Næringslivsforeningene har tro på at det er noen terskelverdier som må brytes for å skape aktiviteter for 

reiselivet, for eksempel som kurs og konferanser. Med mer læring av hverandre forventer reiselivsnæringen å 

kunne tilby bedre produkter som igjen vil kunne føre til økt omsetning.  

Et større befolkningsgrunnlag legger også til rette for å bygge kunnskapsmiljø utenfor selve næringen. Dette kan 

være i form av utdanningstilbudet i skolen, men også på høyere utdanningsnivå. Med flere elever som 

nedslagsfelt kan tilbudet på undervisningen øke, så vel offentlige som private tilbud.  

Fiskeriparken har stor tro på at det blir startet flere bedrifter og flere samarbeidsprosjekt når reisetiden 

reduseres. De mener dette følger av at alle blir mer tilgjengelige for hverandre og at gode relasjoner muliggjør 

kunnskapsoverføringen. Med veg mellom regionene blir det mye enklere å møtes, som igjen gjør det enklere å 

starte en bedrift sammen.  

Et eksempel på allerede godt samarbeid i regionen er bedriftsklyngen Arena Torsk, som er en del av 

Arenaprogrammet. Programmet får støtte fra innovasjon Norge og jobber med å få aktører til å samarbeide 

oftere. Fiskeriparken mener at Lofoten og Vesterålen i mye større grad kan bli én bedriftsklynge, én sjømatklynge 

og én reiselivsnæring. Mer kunnskapsdeling vil kunne bidra til dette.  

Fylkeskommunen fremhever at innovasjonsinfrastrukturen (næringshager, inkubatorer etc.) er svakt utbygd i 

regionen. De forventer at utbyggingen vil ha en positiv effekt på bedriftene i mellom, fordi vegforbindelsen gjør 

det lettere å reise mellom de ulike sentrene i regionen. 

Spart reisetid for trafikanter i transportsektoren  

Norges Lastebileier Forbund (NLF) vil ha så mye og så bra veg som mulig, siden vegen er arbeidsplassen til 

forbundets medlemmer. En fergefri forbindelse over hadselfjorden vil redusere ventetid på ferga. 

Lastebilsjåfører som vil nyttiggjøre seg en fergefriforbindelse er de som kjører strekningen Lofoten - Vesterålen. 

Det er vanskelig å si hvor mye av trafikken fra omvegen rundt Gullesfjord som vil bli overført hit. Dette fører til 

redusert reisetid til sjåførene og følgelig økt nytte av konseptet for denne trafikantgruppen.  

Nordlaks AS har aktivitet ved Fiskebøl i Vågan kommune og på Hinnøya i Hadsel kommune. Hovedbasen for 

sjødrift i Nordland er på Punnslett. Selskapet mener at konseptet vil ha effektiviseringsgevinster som følge av at 

reisetiden til ansatte kortes ned. De forventer en bedre utnyttelse av den arbeidskraften de allerede har.  

Nordlaks benytter seg av en del leverandørindustri på vestsida av Lofoten og vil dermed spare kostnader dersom 

reisetiden til disse kortes ned. 

Økt risiko for tungtransport gjennom tunnel 

Lastebiler med farlig last (bensin, olje etc.) vil ikke bruke ferga i dag på grunn av sikkerhetskrav og kjører derfor 

rundt. Men lastebilsjåførene er ikke så glad i tunneler. Bratte tunneler øker sannsynligheten for motorstopp eller 

motorbrann. I tillegg er redningsaksjoner i tunnel vanskeligere enn i friluft. Det er tenkelig at det innføres 

restriksjoner på trafikk med farlig last i tunnelen også. Dersom det bygges bro unngås denne problemstillingen.  
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Effekter på reisekomfort  

I tillegg til lengre reiseveg på grunn av ventetid melder flere om at ferga demper reiselysten fordi det er så 

trangt om plassen. Denne hindringen fortoner seg sterkest på sommeren, da fergen er «helt pakka» med 

turister. Trengsel kan bidra til misnøye for trafikantene og reduserer nytteverdien av å reise på strekningen.  

 

Yrkessjåførene melder derimot om at det er et fint avbrekk å reise med ferga. Det er en naturlig pause og bidrar 

til variasjon i en ellers monoton arbeidsform. Den lille fergeturen kan også skilte med fin utsikt. Å erstatte fergen 

med bro eller tunell vil for denne trafikantgruppen innebære en reduksjon i reisekomforten som ferga tilbyr.   

Bedre kapasitetsutnyttelse mellom Vesterålen og Lofoten kan avlaste naturen i Lofoten  

Dersom den bedrede kapasitetsutnyttelsen heller fører til at flere turister velger å besøke Vesterålen i stedet for 

Lofoten kan dette føre til at naturgodene i Lofoten bevares bedre.  

Effektivisering av offentlig sektor 

Nordland fylkeskommune har tro på at den største effekten av vegen vil være for staten. En fergefriforbindelse 

kan legge til rette for at omstrukturering av lufthavn og sykehustilbudet i regionen. Dersom utbyggingen fører til 

effektiviseringsgevinster, hevder fylkeskommunen at det vil være gunstig for befolkninga fordi ressurser blir 

frigjort til å styrke det offentlige tilbudet.  
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Vedlegg D: Metode og beskrivelse av modeller 

I dette vedlegget beskriver vi våre metoder for å beregne mernytte av infrastrukturinvesteringer. Metoden kan i 

grove trekk oppsummeres i følgende trinn: 

1. Vi beregner reisetidsreduksjoner mellom alle berørte kommuner i landet 

2. Vi beregner en effekt av reisetidsreduksjoner på arbeidsmarkedsforstørring som igjen gir oss anslag på 

lokale produktivitetseffekter. 

3. De lokale produktivitetseffektene aggregeres opp på nasjonalt nivå og vi beregner den samlede BNP-

effekten i vår regionale likevektsmodell NOREG.  

Vi har forutsatt at tunnelen og fergekonseptet åpner i januar 2022. Deretter beregner vi BNP-effekter fram til 

2061. Analyseperioden blir da 40 år etter at veien står ferdig. Effektene neddiskonteres til 2017 med en rente på 

4 prosent og resultatene er i Juli 2017-kroner. 

Beregning av reisetidsreduksjon 

En utbygging av fergefri forbindelse under Hadselfjorden påvirker reisetiden mellom en rekke kommuner. For 

det første vil reisetiden mellom kommunene der utbyggingen skjer, reduseres. I tillegg vil reiser der korteste 

reisevei også tidligere gikk over fergesambandet bli kortere. Til slutt vil raskeste reiserute mellom en rekke 

kommuner endres fra å gå via andre reiseruter til å gå via de nye tunnelene. Statens Vegvesen har bidratt med 

reisetider før og etter utbygging av tunellalternativet basert på transportmodellberegninger. For uberørte reiser 

til kommuner utenfor modellområdet til deres transportmodell har vi benyttet reisetider fra Open Street Map. 

For fergealternativet forelå ikke transportmodellberegninger. For å beregne reisetidsbesparelsene mellom 

kommuner for dette alternativet, har vi tatt i bruk Open Source Routing Machine i kombinasjon med informasjon 

fra Statens Vegvesen og opprinnelige reisetider i 2022 fra deres transportmodell. Andre kilder inkluderer 

kartdata fra Open Street Map, koordinater for rådhusene i alle norske kommuner og et programtillegg til 

databehandlingsprogrammet Stata (Huber og Rust, 2016). 

Beregning av produktivitetseffekter 

Stadig flere studier belyser sammenhengen mellom produktivitet og regional integrasjon ved veiinvesteringer. 

Sammenhengen er kompleks og avhenger av mange faktorer, deriblant geografisk konfigurasjon, 

næringssammensetning, institusjonelle faktorer og alternative transportnoder. Siden den nøyaktige 

sammenhengen er usikker og avhenger av en rekke lokale forhold, benytter vi to forskjellige metoder for å anslå 

effekten av den nye veien. Begge metodene egner seg til å predikere hvordan endring i reisetid påvirker 

arbeidsmarkedets effektive størrelse, og hvordan disse endringene påvirker produktiviteten i de berørte 

kommunene. De to estimatene på denne sammenhengen er hentet fra to ferske og metodisk sterke bidrag i 

forskningslitteraturen.  

Den første av metodene, i rapporten for øvrig referert til som Metode 1, er basert estimater fra norske 

veiutbygginger. Det er foretatt av Holmen (2017) ved Menon og Handelshøyskolen BI. Studien har to klare 

fordeler for prediksjon på norske forhold. For det første belyser studien hvordan effektene av veiinvesteringer 

sprer seg utover geografisk og over næringer i en norsk kontekst. Det er sannsynlig at sammenhengen mellom 

reisetider og produktivitet er forskjellig i Norge enn i andre mer folkerike land, som estimatene fra andre studier 

typisk baserer seg på. For det andre tar studien hensyn til at regionale produktivitetseffekter kan komme av at 

arbeidskraft og kapital forflyttes til mer produktive anvendelser i andre næringer eller lokasjoner, såkalte 
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«kompositteffekter». Selv om kompositteffekter sammen kan utgjøre en stor andel av den samlede 

produktivitetseffekten, fokuserer mange andre forskningsstudier på feltet utelukkende på effekter på 

næringsnivå eller på virksomhetsnivå. 

For å forstå hvordan impulser fra økonomisk tetthet sprer seg over rom, snakker økonomer gjerne om geografisk 

markedspotensial. Det geografiske markedspotensialet til en kommune omfatter alle synergieffektene den lokale 

økonomiske aktiviteten har med den økonomiske aktiviteten i kommunene rundt. Litt røft kan man se på det 

geografiske markedspotensialet som et mål for arbeidsmarkedet, men det dekker også synergieffekter knyttet 

til andre markeder, aktiviteter og deling av felles goder. I Metode 1 er den effektive størrelsen på det geografiske 

markedspotensialet i kommune 𝑖 på tidspunkt 𝑡, spesifisert som følger: 

Formel 1: Geografisk markedspotensial i Metode 1. Kilde: Holmen (2017)  

𝑔𝑖,𝑡 = (∑
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der 𝑁𝑗,𝑡 er antall sysselsatte i kommune 𝑗 ved tidspunkt 𝑡 og 𝑑𝑖,𝑗,𝑡 er reisetiden mellom kommune 𝑖 og kommune 

𝑗 ved tidspunkt 𝑡. Uttrykket definerer og vekter potensielle interaksjoner i for kommune 𝑖 som økende i hvor 

mange sysselsatte som befinner seg i kommunene rundt, der effektene avtar med reisetiden. Den sistnevnte 

egenskapen vil fanges opp av parameterne 𝛼1 og 𝛼2, som i Holmen (2017) er estimert på norske forhold til å 

være henholdsvis 0,232 og 0,570. Begge parametere er signifikant forskjellige fra null på under 1-prosentsnivået.  

Når vi beregner produktivitetseffekten av veiutbyggingen beregner vi først hvor stor endringen i antall 

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

Formel 2: Endring i geografisk markedspotensial ved Metode 1 

∆𝑔𝑖,𝑡 =
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Uttrykket, der �̃� er reisetiden etter utbygging 𝑑 er reisetid før utbygging, gir oss altså prosentvis endring i 

arbeidsmarkedets størrelse som følge av en veiutbygging som reduserer reisetiden mellom kommune i og en 

eller flere andre kommuner.  

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

Den teoretiske sammenhengen kan uttrykkes på følgende måte: 

Formel 3: Endring i TFP ved Metode 1 

∆𝑇𝐹𝑃𝑖 = 𝜔∆𝑔𝑖,𝑡 

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

utslagsgivende for den estimerte produktivitetseffekten. Denne parameteren, som man kaller elastisiteten til 

produktiviteten med hensyn til tettheten, er også estimert i Holmen (2017) og kommer til at den er 4,4 prosent. 

Dette er et samlet estimat for hele privat sektor og inkluderer både direkte effekter på 2,2 prosent i tillegg til en 

effekt på 2 prosent som kommer av at veiutbyggingen fører til reallokering av arbeidskraft og kapital til mer 

produktive næringer. Det betyr at vi beregner at effekten av en dobling av arbeidsmarkedsstørrelse, for eksempel 

gjennom en reisetidsreduksjon, gir en 4,4 prosent økning i produktiviteten. Det er her viktig å merke seg at denne 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 1  R A P P O R T  

 

elastisiteten må sees i sammenheng og benyttes sammen med målet på endring i arbeidsmarkedets størrelse 

som den ble estimert med utgangspunkt i. Dette er helt i tråd med anslag basert på metastudien av slike 

estimater til Melo m.fl. (2009), som finner en effekt på i overkant av 4 prosent. Denne prosenten ganges 

imidlertid med endringen i arbeidsmarkedets effektive størrelse og er dermed sensitiv for hvordan denne regnes 

ut. Styrken til metode 1 der dermed at den har estimert et mål på dette på veiutbygginger i Norge, slik at denne 

er tilpasset norske forhold.  

Metode 2 er basert på estimater fra England som er hentet fra internasjonal litteratur (Graham et al. 2010). 

Estimatene fra denne anerkjente artikkelen anbefales blant annet brukt av Englands veileder for beregning av 

produktivitetseffekter av veiutbygginger. Styrken til Metode 2 er at den tar høyde for at effekten av økt 

økonomisk aktivitet i omkringliggende områder og følsomheten for reisetidsreduksjoner varierer over næringer. 

Det geografiske markedspotensialmålet til Graham (et al. 2010) følger den samme logikk som Holmen (2017). 

Det tar hensyn til næringstilhørighet, men forskjeller i den geografiske spredningen av effektene er enklere 

håndtert. Målet for næring 𝑘 er som følger: 

Formel 4: Geografisk markedspotensial ved Metode 2. Kilde: Graham m.fl. (2010) 
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der 𝑁𝑗,𝑡 er antall sysselsatte i kommune 𝑗 ved tidspunkt 𝑡 og 𝑑𝑖,𝑗,𝑡 er avstanden mellom kommune 𝑖 og kommune 

𝑗 ved tidspunkt 𝑡 og 𝛼𝑘 er estimert avstandsfølsomhet i sektor 𝑘. Endring i markedspotensial ved Metode 2 blir 

da: 

Formel 5: Endring i markedspotensial for sektor k ved Metode 2 
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Endring i TFP i hver av sektorene vektes med hensyn på andelen av økonomien i hver kommune sektoren utgjør 

for å komme fram til et mål på endring i TFP for kommunen som helhet. 

Formel 6: Endring i TFP ved Metode 2 
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Der 𝜔𝑘  er den estimerte tetthetselastisiteten for sektor 𝑘, 𝑣𝑠𝑘,𝑖,𝑡 er verdiskapingen i sektor 𝑘 i kommune 𝑖 ved 

tidspunkt 𝑡 og 𝑣𝑠𝑖,𝑡 er total verdiskaping i kommune 𝑖 ved tidspunkt 𝑡. Nærings- og kommunefordelte 

verdiskapingstall er hentet fra Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap og er for 2014 ettersom dette er det 

siste tilgjengelige året med data. Å kunne ta hensyn til næringsfordelingen i hver enkelt kommune er en styrke 

ved Metode 2, men man bør huske på at norsk næringsliv ikke nødvendigvis reagerer likt som det engelske på 

reisetidsbesparelser. 

I tabellen under vises de estimerte parameterverdiene som bestemmer hvordan arbeidsmarkedets effektive 

størrelse påvirkes av reisetidsendringer og hvordan dette igjen påvirker TFP ved Metode 2. Parameteren 𝛼𝑘 

varierer med næring; det samme gjør elastisiteten til produktiviteten med hensyn på tettheten, 𝜔𝑘. Lavere 

verdier for 𝛼𝑘 betyr at næringen er mindre sensitiv på om reisetidsreduksjonene kommer lengre eller kortere 
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unna, mens høye verdier vil si at effekten av reisetidsreduksjoner avtar raskere jo lenger unna veiprosjektet man 

er. Høye verdier for 𝜔𝑘  tilsier at en gitt økning i tetthet gir større utslag på produktiviteten i sektor 𝑘. 

Tabell V1-0-1: Avstandsfølsomhet og tetthetselastisitet ved Metode 2. Kilde: Graham m.fl. (2010) 

Sektor Avstandsfølsomhet, 𝛼𝑘  Tetthetselastisitet, 𝜔𝑘  

Industri og primærnæring 1,122 2,4% 

Bygg og anlegg 1,562 3,4% 

Konsumtjenester 1,818 2,4% 

Businesstjenester 1,746 8,3% 

Offentlig sektor 1,659* 2,4%* 
*Antatte parameterverdier 

Det finnes per i dag ingen estimater på hvordan produktiviteten i offentlig sektor påvirkes av 

reisetidsbesparelser. Offentlig sektor er mangefasettert og det er derfor vanskelig å vite hva effekten vil være. Vi 

har valgt å være konservative og anta at offentlig sektor har en avstandsfølsomhet slik som gjennomsnittet i 

privat sektor i Graham m.fl. (2010) og en elastisitet lik den laveste av næringene, dvs. 2,4 prosent, både for 

Metode 1 og 2. I Vedlegg 2 presenterer vi estimater der vi antar at elastisiteten for offentlig sektor er lik 4,4 

prosent, dvs. lik den gjennomsnittlige effekten for hele privat sektor.  

De to metodene har hver sin styrke, den ene ved å ta hensyn til næringsfordeling og den andre ved å være 

tilpasset norske forhold. De to metodene utfyller dermed hverandre, samtidig som begges estimater på den 

samlede sammenhengen mellom reisetidsendring og produktivitet ligger nært opp mot effektene som er funnet 

i annen internasjonal litteratur (Melo et al, 2009). Det er ikke mulig med dagens kunnskapsgrunnlag å ta stilling 

til hvilken av metodene som gir riktigst svar. Selv om våre anslag bygger på metoder hentet fra forskningsfronten, 

er det er viktig å poengtere at de er forbundet med betydelig usikkerhet. I tillegg er det viktig å huske på at 

produktivitetseffekter bare er en del av bildet, og at utbyggingen i alle tilfeller vil utløse nytte for trafikantene 

som benytter de nye tunnelene.52 

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

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

på kommunalt nivå er hentet fra Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap. 

Beregning av samlet effekt på brutto nasjonalprodukt (BNP) i NOREG 

Vi har beregnet hvordan produktivitetseffektene av veiutbyggingene påvirker den nasjonale økonomien ved 

hjelp av vår makro- og regionaløkonomiske modell NOREG (NORsk REGionalmodell), utviklet av Menon og Vista 

Analyse på oppdrag for en rekke departementer. Vi antar at den totale faktorproduktiviteten endrer seg som 

følge av endringen i arbeidsmarkedets størrelse. Der legger vi inn den beregnede produktivitetsgevinsten (se 

forrige delkapittel) som et engangssjokk i den totale faktorproduktiviteten (TFP).  

I vurderinger av verdiskapingsvirkninger er det nødvendig å ta hensyn til de overordnede ressursskrankene i 

økonomien, spesielt gjelder dette større prosjekter. For eksempel vil den totale verdiskapingseffekten som 

                                                                 

52 Menon har for denne rapporten oppdatert sin beregningsmodell for produktivitetsvirkninger av veiutbygginger. 
Resultatene fra denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere beregninger rundt dette Menon 
har gjennomført. Modellen er oppdatert som følge av at forskningsfeltet er i stadig utvikling og vi ønsker at vår modell 
skal følge utviklingen på forskningsfronten.  
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kommer av redusert reisetid være mindre enn den direkte lokale/regionale virkningen knyttet til prosjektet. 

Modellen beregner ringvirkninger innenfor en nasjonaløkonomisk ramme, der bruken av ressurser i økonomien 

(arbeidskraft, kapital) er begrenset. De langsiktige produktivitetsvirkningene vil påvirke økonomien ikke bare 

lokalt, men også nasjonalt. Slike ringvirkninger fanges ikke fullstendig opp i de ordinære samfunnsøkonomiske 

analysene av veiinvesteringer.  

Makromodulen er en standard anvendt generell likevektsmodell for vekst hvor de primære vekstfaktorene er 

eksogene tilganger på høyt og lavt utdannet arbeidskraft, kapital og teknologi, skjematisk illustrert i Figur V1-0-1. 

Næringene opplever ulik produktivitetsfremgang og tilgang på de primære innsatsfaktorene. Generell likevekt 

betyr at tilbud må være lik etterspørsel i alle markeder, både produktmarkedene og markedene for hver type 

arbeidskraft, og kapital. Modellen har en restriksjon på den årlige handelsbalansen overfor utlandet. 

Handelsbalansen legger føringer på det innenlandske kostnadsnivået, idet utviklingen i priser på internasjonale 

varer og tjenester settes av modellbrukeren. Gitt tilgangen på arbeidskraft, kapital og 

handelsbalanserestriksjonen, tilpasses privat konsum slik at sparing er lik investering og alle ressurser brukes opp 

i økonomien. 

Figur V1-0-1: Makromodulen i NOREG 

 

Modellen har en regional inndeling, der de makroøkonomiske virkningene fordeles på fylker. Det er første gang 

det er laget en økonomisk prognosemodell for Norge som både tar hensyn til økonomiske likevektsegenskaper 

og regional utvikling basert på sentrale prinsipper fra faget økonomisk geografi, der geografisk avstand mellom 

aktører og geografisk opphopning av økonomisk aktivitet står sentralt. På denne måten kan vi anslå netto 

ringvirkninger av investeringene både for Nordland og for omliggende fylker som følge av langsiktige 

produktivitetsvirkninger. Den regionale delen av modellen tar høyde for betydningen av reiseavstand, geografisk 

opphopning og likevekt i regionale markeder. Se Menon (2013a) for en grundig beskrivelse av modellen.  

Figur V1 illustrerer analysen av infrastrukturinvesteringene innenfor en nasjonal likevektsramme. Vi beregner 

først den regionale produktivitetsvirkningen (1). Produktivitetsvirkningen legges inn i makromodulen som en 

konstant økning i produktiviteten fra ferdigstillingsåret.  

Disse endringene gir en positiv impuls til nasjonal produksjon gjennom produktivitetsveksten. Nettovirkningene 

finner vi svaret på i simuleringen av makromodulen (2). Resultatene fra makromodulen fordeles på fylkene i 

regionalmodulen (3). Produktivitetseffekten legges i denne til fylkene i henhold til deres andel av det estimerte 

produktivitetssjokket. Møre og Romsdal beregnes til å få 99 prosent av sjokket, mens Sogn og Fjordane får én 

prosent. I regionalmodulen spres aktiviteten videre ut i henhold til modellens estimerte varestrømmer, slik at 

totaleffektene får fordelingen vist i kapittel 2. Større deler av gevinstene havner utenfor fylkene der 

produktivitetssjokket treffer fordi disse regionene handler med resten av landet. Den samlede virkningen for 

hvert fylke vil altså være en sum av de direkte og indirekte virkningene av økt produktivitet.  
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Figur V1-0-2: Interaksjonen mellom makromodulen og regionale virkninger 
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Vedlegg E: Sensitivitetsberegning for næringseffekter 

Det finnes per i dag ingen estimater på hvordan produktiviteten i offentlig sektor påvirkes av 

reisetidsbesparelser. Offentlig sektor er mangefasettert og det er derfor vanskelig å anslå hva effekten vil være. 

Vi har valgt å være konservative i hovedestimatene våre og anta at offentlig sektor har en avstandsfølsomhet slik 

som gjennomsnittet i økonomien og en elastisitet lik den laveste av næringene, dvs. 2,4 prosent, både for Metode 

1 og 2. I figuren under presenterer vi estimater der vi antar at elastisiteten for offentlig sektor er lik 4,4 prosent, 

dvs. lik den gjennomsnittlige effekten for hele privat sektor, for både modell en og to.  

Figur V2-0-1: Estimat på verdiskapingsgevinst av utbyggingen dersom effekten på offentlig sektor er lik som gjennomsnittet 
i privat sektor. Gevinst over perioden 2022-2061 neddiskontert til 2017. Kilde: Menon Economics 
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Vedlegg F: Deler av produktivitetseffektene kan overlappe 
med andre nytteeffekter 

Når vi skal regne på totaleffekten av en veiutbygging er det viktig at vi ikke teller effekter to ganger ved at de tas 

med i to forskjellige nytteberegninger. I utgangspunktet skal rene agglomerasjonseffekter kunne legges til de 

eksisterende beregningene siden det er snakk om en markedssvikt i et sekundærmarked. Det betyr i dette tilfellet 

at brukerne av veien ikke tar innover seg hele produktivitetseffekten siden deler av den tilfaller andre bedrifter 

og arbeidstakere (en ekstern effekt).  

I praksis er det uklart hvor mye av effekten som kan betraktes som en ren ekstern effekt og hvor mye som fanges 

opp i arbeidstakerens lønn. Når arbeidstakerne får muligheten til å bytte til en jobb med bedre samsvar mellom 

arbeidstakerens kompetanse og arbeidsoppgavene, vil noe av den økte produktiviteten tilfalle arbeidstakeren 

gjennom høyere lønn. Deler av verdiskapingseffekten vil dermed tilfalle arbeidstakeren, noe som skal være tatt 

høyde for i utregningen av trafikantnytten. Den komponenten som fanges opp i lønn vil i utgangspunktet være 

regnet med i standardanalysene. Derfor er det ikke gitt at vi kan legge våre effekter til eksisterende beregninger 

for nettonytten av utbyggingen. Man kan også tenke seg andre kilder til dobbelttelling, så det vil ikke være 

tilrådelig å legge hele produktivitetseffekten til den estimerte trafikantnytten.  

Når det er sagt er det heller ikke trolig at hele produktivitetseffekten er fanget opp i standardmetoden for 

nytteberegning. Man kan for eksempel tenke seg at samsvaret mellom bedriftens behov for leveranser og 

produktene til mulige underleverandører øker når tettheten øker. Når bedrifter skal finne gode 

underleverandører som de kan arbeide tett med, foretrekker de bedrifter som ligger nærme. Hvis det er mange 

potensielle underleverandører i nærheten, øker sannsynligheten for at de finner noen velegnede 

underleverandører. Når bedriftene er lokalisert nær hverandre kan flere dele på kostnadene knyttet til 

infrastruktur, felles arenaer eller destinasjonsmarkedsføring. Bedrifter som har kort reiseavstand til andre har 

også lettere for å komme i samtale og interaksjon med andre. Det øker læringen og kunnskapsspredningen, noe 

som igjen øker produktiviteten. Alt dette er eksempler på mekanismer som øker verdiskapingen i bedriftene, 

men som ikke er fullt fanget opp av den beregnede trafikantnytten. Selv om man ikke kan legge hele den 

beregnede produktivitetsgevinsten til standardberegningene vil man dermed kunne argumentere for at en andel 

må kunne legges til.  
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Vedlegg G: Næringsfordelinger i Metode 2 

Under vises næringsfordelingen for privat sektor som er benyttet i Metode 2. Offentlig sektors virksomhet innen 

alle NACE-koder er trukket ut og plassert i en egen offentlig sektor. 

Nace-kode Nace-tekst 

Primær og 
industri 

1 JORDBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET JORDBRUK, JAKT OG VILTSTELL 

2 SKOGBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK 

3 FISKE, FANGST OG AKVAKULTUR 

5 BRYTING AV STEINKULL OG BRUNKULL 

6 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS 

7 BRYTING AV METALLHOLDIG MALM 

8 BRYTING OG BERGVERKSDRIFT ELLERS 

9 TJENESTER TILKNYTTET BERGVERKSDRIFT 

10 PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER 

11 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER 

12 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 

13 PRODUKSJON AV TEKSTILER 

14 PRODUKSJON AV KLÆR 

15 PRODUKSJON AV LÆR OG LÆRVARER 

16 
PRODUKSJON AV TRELAST OG VARER AV TRE, KORK, STRÅ OG 
FLETTEMATERIALER, UNNTATT MØBLER 

17 PRODUKSJON AV PAPIR OG PAPIRVARER 

18 TRYKKING OG REPRODUKSJON AV INNSPILTE OPPTAK 

19 PRODUKSJON AV KULL- OG RAFFINERTE PETROLEUMSPRODUKTER 

20 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER 

21 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER OG PREPARATER 

22 PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRODUKTER 

23 PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER 

24 PRODUKSJON AV METALLER 

25 PRODUKSJON AV METALLVARER, UNNTATT MASKINER OG UTSTYR 

26 
PRODUKSJON AV DATAMASKINER OG ELEKTRONISKE OG OPTISKE 
PRODUKTER 

27 PRODUKSJON AV ELEKTRISK UTSTYR 

28 
PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR TIL GENERELL BRUK, IKKE NEVNT 
ANNET STED 

29 PRODUKSJON AV MOTORVOGNER OG TILHENGERE 

30 PRODUKSJON AV ANDRE TRANSPORTMIDLER 

31 PRODUKSJON AV MØBLER 

32 ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 

33 REPARASJON OG INSTALLASJON AV MASKINER OG UTSTYR 

35 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING 
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36 UTTAK FRA KILDE, RENSING OG DISTRIBUSJON AV VANN 

37 OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN 

38 INNSAMLING, BEHANDLING, DISPONERING OG GJENVINNING AV AVFALL 

39 MILJØRYDDING, MILJØRENSING OG LIGNENDE VIRKSOMHET 

49 LANDTRANSPORT OG RØRTRANSPORT 

50 SJØFART 

51 LUFTTRANSPORT 

Bygg og 
anlegg 

41 OPPFØRING AV BYGNINGER 

42 ANLEGGSVIRKSOMHET 

43 SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 

Varehandel 
og konsum-

tjenester 

45 HANDEL MED OG REPARASJON AV MOTORVOGNER 

47 DETALJHANDEL, UNNTATT MED MOTORVOGNER 

53 POST OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET 

55 OVERNATTINGSVIRKSOMHET 

56 SERVERINGSVIRKSOMHET 

68 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM 

75 VETERINÆRTJENESTER 

77 UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET 

79 REISEBYRÅ- OG REISEARRANGØRVIRKSOMHET OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

81 TJENESTER TILKNYTTET EIENDOMSDRIFT 

85 UNDERVISNING 

86 HELSETJENESTER 

87 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON 

88 SOSIALE OMSORGSTJENESTER UTEN BOTILBUD 

90 KUNSTNERISK VIRKSOMHET OG UNDERHOLDNINGSVIRKSOMHET 

91 DRIFT AV BIBLIOTEKER, ARKIVER, MUSEER OG ANNEN KULTURVIRKSOMHET 

92 LOTTERI OG TOTALISATORSPILL 

93 
SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER OG DRIFT AV 
FORNØYELSESETABLISSEMENTER 

94 AKTIVITETER I MEDLEMSORGANISASJONER 

95 
REPARASJON AV DATAMASKINER, HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL 
PERSONLIG BRUK 

96 ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING 

97 LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER 

Business- 
tjenester 

46 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL, UNNTATT MED MOTORVOGNER 

52 LAGRING OG ANDRE TJENESTER TILKNYTTET TRANSPORT 

58 FORLAGSVIRKSOMHET 

59 
FILM-, VIDEO- OG FJERNSYNSPROGRAMPRODUKSJON, UTGIVELSE AV 
MUSIKK- OG LYDOPPTAK 

60 RADIO- OG FJERNSYNSKRINGKASTING 

61 TELEKOMMUNIKASJON 

62 TJENESTER TILKNYTTET INFORMASJONSTEKNOLOGI 
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63 INFORMASJONSTJENESTER 

64 FINANSIERINGSVIRKSOMHET 

65 
FORSIKRINGSVIRKSOMHET OG PENSJONSKASSER, UNNTATT 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING 

66 TJENESTER TILKNYTTET FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 

69 JURIDISK OG REGNSKAPSMESSIG TJENESTEYTING 

70 HOVEDKONTORTJENESTER, ADMINISTRATIV RÅDGIVNING 

71 
ARKITEKTVIRKSOMHET OG TEKNISK KONSULENTVIRKSOMHET, OG TEKNISK 
PRØVING OG ANALYSE 

72 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID 

73 ANNONSE- OG REKLAMEVIRKSOMHET OG MARKEDSUNDERSØKELSER 

74 ANNEN FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK VIRKSOMHET 

78 ARBEIDSKRAFTTJENESTER 

80 VAKTTJENESTE OG ETTERFORSKNING 

82 ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 

84 
OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER 
UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING 

99 INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG ORGANER 

 


