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Forord  

På oppdrag for Hordfast AS har Menon Economics estimert de potensielle produktivitets- og 

verdiskapingsgevinstene av å bygge ut E39 Stord-Os, også kalt Hordfast. Prosjektet vil gjøre veiforbindelsen 

mellom Stord og Os fergefri og er en del av Fergefri E39.  

Menon er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, 

samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Våre medarbeidere har samfunnsøkonomisk kompetanse på et høyt 

vitenskapelig nivå og gjennomfører årlig en rekke samfunnsøkonomiske analyser. Vi er også et anerkjent 

kompetansemiljø for evalueringsmetodikk. 

Våren 2017 har Menon oppdatert beregningsmodellen for produktivitetsvirkninger av veiutbygginger. Modellen 

er oppdatert som følge av at forskningsfeltet er i stadig utvikling og vi ønsker at vår modell skal følge utviklingen 

på forskningsfronten. Resultatene fra denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med 

produktivitetsberegninger som Menon har gjennomført før dette. 

Prosjektet har vært ledet av Peter Aalen, med Alexander Aamo som prosjektmedarbeider. Heidi Ulstein er 

prosjektansvarlig og har kvalitetssikret rapporten. Annegrete Bruvoll har bistått med modellkjøringer i NOREGs 

makromodul og kvalitetssikring av rapporten. Vi takker Erik Johannesen og Statens Vegvesen for å ha bidratt med 

data fra transportmodellkjøringer av Hordfast, samt Øyvind Lervik Nilsen i Rambøll for bistand til å konvertere 

data fra transportmodellene til mer hensiktsmessige formater. 

Menon takker Hordfast AS for et spennende oppdrag. 

______________________ 

Februar 2019 Menon Economics 

 

Peter Aalen, Prosjektleder 

Heidi Ulstein, Prosjektansvarlig 
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Sammendrag og konklusjoner 

I denne rapporten presenterer vi estimater på produktivitetsvirkninger som følger av reduserte 

reisekostnader ved utbygging av E39 Stord-Os. Strekningen, som også går under navnet Hordfast, er 

en del av prosjektet fergefri E39. Hordfast erstatter tre fergesamband og vil redusere reisetiden 

mellom Haugesund og Bergen fra 3 til 1,5 timer. Vi benytter to metoder for å illustrere usikkerheten 

i beregningene. Produktivitetsvirkningene over hele sambandets økonomiske levetid estimeres til 

2,12 og 4,91 mrd. 2018-kroner med disse to beregningsmetodene, der 60 prosent av gevinsten vil 

tilfalle andre deler av landet enn Hordaland. Nettonytten per budsjettkrone (NNB) av prosjektet 

anslås til 0,44 kroner. NNB av den samlede porteføljen i motorvegplanen i NTP 2018-2029 er til 

sammenligning -0,53 kroner. Hordfast er dermed allerede langt mer samfunnsøkonomisk lønnsomt 

enn gjennomsnittlige prioriterte vegprosjekter i Norge. Når vi inkluderer produktivitetsvirkninger, 

øker NNB ytterligere til henholdsvis 0,51 og 0,60, med de to ulike beregningsmetodene.  

Figur 0-1: Estimater på verdiskapingsgevinst av utbyggingen, i mill. 2018-kroner. Gevinst over perioden 2030-2069 
neddiskontert til 2030. Kilde: Menon Economics 

 

En ny eller utbedret vei gir flere nyttevirkninger. Trafikanter kommer fortere frem, veien blir ofte sikrere slik at 

ulykker unngås og transporttilbudet blir mer forutsigbart. Denne typen virkninger beregnes og verdsettes i den 

alminnelige nytte- og kostnadsanalysen1. Her inkluderes også investeringskostnader, vedlikehold og eventuelle 

økninger i miljøskadelige utslipp. Statens Vegvesen (SVV) har gjennomført en slik analyse i sitt arbeid med 

Kommunedelplan for utbyggingen av E39 Stord-Os. Utbyggingen av vegstrekningen anslås å koste om lag 36,6 

mrd. kroner (mars 2018, P50) og ha en nettonytte på 13,6 mrd. 2018-kroner. Trafikantnytten, inkludert 

ulempeskostnader for fergetrafikanter, anslås til om lag 51 mrd. 2018-kroner.  I beregningene forutsettes det i 

at utbyggingen har en økonomisk levetid på 40 år og åpning januar 2030. I Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-

2029 opplyses det om at det var aktuelt med anleggsstart for Hordfast første seksårsperiode forutsatt betydelige 

kostnadsreduksjoner. 2 Ettersom forventede kostnader har blitt redusert vesentlig siden stortingsbehandlingen 

                                                                 

1 Virkningene som inkluderes i nettonytten i dagens veiprosjekter, se V712 (2018). 
2 Kilde: Meld.St.33 2016-2017 «Nasjonaltransportplan 2018-2029» 
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av NTP 2018-2029, er anleggsstart i 2022 og åpning 2028 mulig, gitt at framdriften i planprosessen opprettholdes 

og prosjektet prioriteres i kommende NTP. 

Det er en økende faglig konsensus om at standardrammeverket for samfunnsøkonomiske analyser ikke fanger 

opp hele nytten for næringslivet av større samferdselsprosjekter.3 Spesielt gir reduserte reisekostnader større 

og bedre integrerte arbeidsmarkeder, noe som kan øke produktiviteten i de regionale markedene og gi 

nyttevirkninger også på nasjonalt nivå.  

Generelt vil en større befolkning innen rimelig reisetid fra en bedrift øke mulighetene for at en finner riktig person 

til riktig jobb. Kortere reisetider til flere mennesker vil også legge til rette for høyere utnyttelse av 

stordriftsfordeler i produksjonen og større kunnskapsutveksling. I hvilken grad et samferdselsprosjekt kan utløse 

slike produktivitetsvirkninger vil variere. Internasjonale empiriske studier og forskning utført av Menon 

Economics4 gir indikasjoner om hvilke situasjoner det er naturlig å forvente slike produktivitetseffekter. Blant 

annet basert på denne empirien angir Statens Vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 følgende kriterier 

som må være oppfylt for at det skal være grunnlag for å utrede netto ringvirkninger: 

• Prosjektet gir stor reduksjon i reisekostnadene for arbeids- og forretningsreiser 

• Prosjektet knytter sammen tjenesteytende næringer 

Følgende kriterier underbygger ifølge veilederen behovet for utredning av netto ringvirkninger: 

• Prosjektet medfører vesentlige reduksjoner i køkostnader 

• Prosjektet gir vesentlig økning i tilgjengeligheten for tettsteder med dårlig kommunikasjon 

Prosjektet vi ser på her, er en del av fergefri E39.5 Reduseres reisetiden mellom kommunene på Vestlandet som 

følge av en fergefri E39 mellom Stord og Os, vil dette påvirke alle punktene over. En utbygging av Hordfast vil 

redusere reisetiden mellom de omkringliggende kommunene. Reistidsbesparelsen mellom Ådland i Stord og 

Svegatjørn i Os kommune er i underkant av 1 time6, slik at den nye reisetiden blir på rundt 30 minutter7. 

Strekningen Haugesund-Bergen vil få halvert reisetiden til 90 minutter og strekningen Stord-Bergen vil ta omtrent 

45 minutter med Hordfast, mot rundt to timer før utbyggingen.8  

I vår analyse av produktivitetsvirkninger og vekst i BNP som følge av utbyggingen, har vi først beregnet hvordan 

redusert reisekostnad påvirker arbeidsmarkedenes effektive størrelse for alle berørte kommuner. Basert på 

dette og på estimater for hvordan økt arbeidsmarkedsstørrelse påvirker produktiviteten, anslår vi 

produktivitetsøkningen i de berørte kommunene. Den første av våre to beregningsmetoder baserer seg på 

empiriske estimater på effekten av redusert reisekostnad på produktivitet av utbygginger i Norge (NR Norsk). 

Den andre metoden er basert på estimater fra England (NR Næring). Estimatene fra Norge tar hensyn til 

særegenheter ved norske reise- og bosetningsmønstre og norsk næringsliv. Estimatene fra England har som 

                                                                 

3 Disse omtales som Netto ringvirkninger og er definert som virkninger som ikke fanges opp i beregningene av prosjektets 
prissatte virkninger i den alminnelige nytte- og kostnadsanalysen, og som oppstår som følge av at forutsetningen om 
frikonkurranse ikke er oppfylt (markedssvikt). Det finnes typer virkninger som innebefattes av netto ringvirkninger, og blant 
disse er agglomerasjonsvirkninger viktigste, både empirisk og teoretisk.  Dette er produktivitetsvirkninger som følge av at 
bedrifter og personer kommer nærmere sammen. Beregninger av disse produktivitetsvirkningene gjennomføres for en 
utbygging av Hordfast. 
4 Se Menon Business Economics (2013a): «Investeringer i vei – blir næringslivet mer produktivt?» Menon-publikasjon 36/2013 

5 SSV Fergefri E39 https://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39 
6 SSV (2016): Statleg kommunedelplan, E39 Stord-Os Konsekvensutgreiing 
7 SSV (2016): Statleg kommunedelplan med konsekvensutgreiing, E39 Stord-Os, Ådland-Svegatjørn Planomtale 
8 Hordfast AS https://www.hordfast.no/ 
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styrke at de tar hensyn til at enkelte næringer i større grad enn andre kan dra nytte av reduserte reisetider. I 

denne studien gir NR Norsk den høyeste produktivitetsvirkningen. Vi legger produktivitetsvirkningen inn i vår 

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

over perioden 2030-2069. Vi har i tillegg anslått hvordan verdiskapingsgevinsten vil spre seg ut over landet ved 

hjelp av den samme makroøkonomiske likevektsmodellen.  

I våre estimater finner vi at utbyggingen kan ha en engangseffekt på nasjonal produktivitet på 0,021 og 0,049 

promille, som er resultatene i de to beregningsmetodene. Fylkene vil få en varig forhøyet produktivitet i årene 

etter at utbyggingen står ferdig relativt til situasjonen uten utbygging. De vil også ha en høyere verdiskaping å 

vokse videre på. Denne produktivitetsforbedringen vil medføre økt verdiskaping. Vi beregner verdiskapings-

gevinsten til 2,12 og 4,91 mrd. 2018-kroner, med hver av våre beregningsmetoder, se Figur 0-1.  

NR Norsk gir høyere estimater enn NR Næring av to hovedårsaker. For det første vil en reisetidsreduksjon fra 1 

til 0,5 timer mellom to kommuner slå sterkere ut i NR Næring enn NR Norsk, mens en reisetidsreduksjon fra 2,5 

til 1,5 timer slå sterkere ut i NR Norsk enn NR Næring. Forskjellene kommer av at reisekostnader er estimert å 

påvirke arbeidsmarkedets effektive størrelse på forskjellig vis i forskningen som modellene er bygget på. Bergen 

og Haugesund er de klart største økonomiene i regionen og derfor der en produktivitetsøkning vil slå sterkest ut 

i nasjonal verdiskaping. Disse kommunene har høye reisekostnader mellom seg per i dag og vil fortsatt ha 90 

minutters reisetid mellom seg etter utbygging av Hordfast. Dette bidrar til at lavere estimater på netto 

ringvirkninger for disse kommunene med NR Næring enn NR Norsk. For det andre gir reduserte reisekostnader 

lavest produktivitetseffekter i NR Næring innen konsumtjenester, industri, primærnæring og offentlig sektor. 

Relativt høyt innslag av disse næringene i de berørte kommunene bidrar til lavere estimerte 

verdiskapingsvirkninger i NR Næring enn NR Norsk. Det er ikke mulig å avgjøre hvilken modell som vil treffe best 

med dagens kunnskapsgrunnlag, men resultatene tyder på at man kan forvente verdiskapingseffekter på flere 

mrd. kroner som følge av utbyggingen. 

Netto ringvirkninger kommer i tillegg til nettonytten beregnet i den alminnelige kost-/nytteanalysen. Dersom vi 

legger netto ringvirkninger til nettonytten, vil den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet øke fra 13,6 

til henholdsvis 15,7 og 18,5 mrd. 2018-kroner ved bruk av NR Næring og Norsk. Dette tilsvarer en nettonytte per 

budsjettkrone (NNB) på henholdsvis 0,51 og 0,60 mot 0,44 kroner uten netto ringvirkninger.  Til sammenligning 

er NNB for hele motorvegplanen i NTP 2018-2029 -0,53 kroner,9 se Figur 0-2. Ingen vegtiltak i NTP 2018-2029 har 

høyere NNB enn Hordfast.10 Dersom netto ringvirkninger legges til økes lønnsomheten ytterligere.11  

                                                                 

9NTP 2018-2029, Grunnlagsdokument tabell 12.  
10NTP 2018-2029, Grunnlagsdokument, tabell 6c-d 
11 Samferdselstiltakene i motorvegplanen vil også får bedret NNB dersom det gjennomføres netto ringvirkninger for disse. Det 
er dermed ikke gitt at differansen i NNB mellom den samlede NNB mellom motorvegplanen i NTP og Hordfast vil øke ved å 
legge til netto ringvirkninger. 
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Figur 0-2: Nettonytte per budsjettkrone for Hordfast og samlet for motorvegplanen i NTP 2018-2029, investeringskostnad 
fra tilleggsutredning til kommunedelplanen. Kilde: Menon Economics, Statens Vegvesen og NTP 2018-2029 

 

 

Statens Vegvesen har i etterkant av tilleggsutredningen til kommunedelplanen, der nye broløsninger med sterkt 

reduserte kostnadsestimater ble presentert, uttalt at kostnadene nå anslås til å komme under 30 mrd. kroner.12  

Legger man til grunn denne investeringskostnaden, vil lønnsomheten av dette allerede svært lønnsomme tiltaket 

øke ytterligere. Figur 0-3 under viser NNB med og uten netto ringvirkninger ved en investeringskostnad på 30 

mrd. kroner, alt annet likt.  

                                                                 

12 SSV nyhetsarkiv 09.10.2018  
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Figur 0-3: Nettonytte per budsjettkrone for Hordfast og samlet for motorvegplanen i NTP 2018-2029, nytt anslag på 
investeringskostnad okt 2018. Kilde: Menon Economics, Statens Vegvesen og NTP 2018-2029 

 

Et annet viktig moment er at hele landet vil dra nytte av de netto ringvirkningene. Vi har beregnet hvordan 

verdiskapingsgevinsten utløst av tiltaket sprer seg til alle landets regioner gjennom handel mellom de berørte 

fylkene og de andre landsdelene. Hordaland får den største gevinsten ettersom produktivitetsforbedringen er 

størst i dette fylket. Bergen er den klart største økonomien i Hordaland og estimeres til å få en betydelig 

produktivitetseffekt. Store deler av Hordalands 41 prosent av verdiskapingsgevinsten i vil derfor tilfalle Bergen. 

Samlet vil om lag 59 prosent av verdiskapingsgevinsten tilfalle andre fylker enn Hordaland, også de utenfor 

Vestlandet. Med andre ord vil hele landet kunne få nytte av utbyggingen, inkludert deler av befolkningen som 

aldri vil kjøre på veistrekningen. Figur 0-4 under viser regional fordeling av verdiskapingseffekten. 

Figur 0-4: Regional fordeling av verdiskapingsgevinst av utbyggingen. Kilde: Menon Economics 
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1. Bakgrunn 

Statens Vegvesen planlegger å bygge ny E39 mellom Ådland i Stord og Svegatjørn i Os kommune som en del av 

et langsiktig mål i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 kalt «Ferjefri E39» mellom Kristiansand og 

Trondheim.5 13 På strekningen E39 Stord-Os er det i dag en fergekrysning, men når veien legges over Reksteren 

vil dette samtidig påvirke to andre fergesamband. Tre nye broer, en 7 km delvis undersjøisk tunnel og 45 km ny 

firefelts vei, skal erstatte dagens løsning med fergeforbindelse.  

I dette kapittelet ser vi på dagens reisemuligheter og trafikkvolum i regionen, hvordan veistrekningen er tenkt 

realisert og hvilke implikasjoner dette kan ha for fremtidig trafikk og reisekostnader.  

1.1. Dagens situasjon  

Per i dag er man avhengig av ferge for å komme seg mellom Stord og Os. Dette medfører lange reisetider og 

liten fleksibilitet i reisemulighetene. 

Veistrekningen E39 Stord- Os starter ved nordenden av Ådlandskrysset og går nordover gjennom Stord og Fitjar 

kommune. I dag har veistrekningen én fergekrysning ved Sandvikvåg i Fitjar over til Halhjem i Os kommune.  På 

denne fergestrekningen går det i dag fire LNG (gass)-ferger. Overfartstiden er på omtrent 50 minutter. På dagtid 

går fergen om lag to ganger i timen og det er tre nattavganger alle dager utenom mandag hvor det er fire 

nattavganger. 714 Fra 1990-2015 har trafikkveksten på fergesambandet vært på 4,1 prosent årlig. Fra Halhjem går 

ruten nordover langs E39 til Svegatjørn.   

I tillegg til fergesambandet på E39 går det ferge fra Jektevik i Stord kommune til Hodnanes i Tysnes kommune og 

fra Våge nord i Tysnes kommune til Halhjem i Os kommune. Disse fergestrekningene tar henholdsvis 10 og 35 

minutter, og har avganger 13 ganger i døgnet og to ganger i timen hvorav ingen på nattetid.14 Reisetidene er 

sjekket hos Statens Vegvesen Ferjedatabanken.15  

Fergestrekningen Halhjem-Sandvikvåg hadde i 2018 en ÅDT på 2745.16 Tilsvarende for fergestrekningene 

Halhjem-Våge og Jektevik-Hodnanes var 506 og 468 i 2018. Trafikkmengden har økt for alle tre fergestrekningene 

i perioden 2013-2018. Andelen tungtransport er lite endret, og var i 2015 høyest (16 prosent) for 

fergestrekningen Halhjem-Sandvikvåg og lavest for fergestrekningen Halhjem-Våge (4 prosent).  

Reiser innenfor planområdet kan også gjøres med hurtigbåt. Strekningene er Bergen-Tysnes-Rosendal, Bergen-

Austevoll-Leirvik-Skånevik og Reksteren-Våge-Os. Kystbussen er også et reisealternativ. Denne har 13-14 

avganger hver dag og går mellom Stavanger og Bergen (de fleste via Haugesund).  

I Figur 1-1 under viser vi ÅDT fra vegkart.no for utvalgte fergekrysninger og vegstrekninger.  

                                                                 

13 Regjeringen, pressemelding 05.04.2017 Nr:65/2017 
14 SSV (2015): Planprogram, E39 Stord-Os 
15 SSV ferjedatabanken http://fdb.triona.no/ 
16 SSV vegkart https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/ .  

http://fdb.triona.no/
https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/
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1.2. Kostnader, nytte og trasé for fergefri forbindelse mellom Stord og Os  

Utbyggingen av vegstrekningen Alternativ B mellom Stord og Os er anslått til å koste om lag 36,6 mrd. 2018-

kroner (P50). Nettonytte for prosjektet er beregnet til om lag 13,6 mrd. 2018-kroner. Den nye traseen vil 

erstatte fergesambandet på E39 mellom Stord og Os med broløsninger.  

I sør starter alternativ B fra Ådland i Stord og nordover til Mehammer rett sør for kommunegrensa mot Fitjar. 

Nord for Mehammar bygges det en tunnel på omtrent 3 kilometer i et bratt og rasutsatt område. Nord for 

tunnelen vil det bygges en om lag 1,9 km lang bru over Langenuen fra Raunholm i Fitjar til Nese i Tysnes 

kommune. Videre går veien via Færavåg mot Bårdsundet som skal krysses med en 450 meter lang bro.   Vegen 

fortsetter derfra på Rekstern i Tysnes til Gjøvåg. Nordover fra dette punktet er veitraseen bestemt av hvilket 

brokonsept som blir valgt. Veien går i tunnel etter krysningen av Bjørnafjorden og fra tunnelmunningen ved 

Moberg i Os kommune går veien i bro over Ulvenvatnet. Alternativ B er illustrert i Figur 1-2.  

Figur 1-1: Årsdøgntrafikk for 2018 på utvalgte strekninger. Kilde: Statens Vegvesens vegkart.no. 
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Alternativ B har en betydelig 

lavere investeringskostnad en 

alternativ D og alternativ E, og er 

marginalt billigere enn alternativ 

F. Alternativ B tilsvarer anbefalt 

konsept i kommunedelplanen for 

strekningen.7 I mars 2018 leverte 

Statens Vegvesen en 

tilleggsutredning til 

kommunedelplanen der nye og 

mindre kostbare bruløsninger ble 

presentert.  De nye brukonseptene 

har tilsvarende nytte og trafikale 

virkninger som alternativ B i 

kommunedelplanen, men lavere 

kostnader. Vi legger til grunn 

anbefalt alternativet i våre 

beregninger i denne rapporten. 

Figur 1-3 under viser utviklingen i 

kostnadsestimater for det 

anbefalte konseptet. 

I det anbefalte konseptet 

kostnadsberegnes utbyggingen for 

hele strekningen sett bort ifra bro 

over Bjørnafjorden har en total 

prislapp på i overkant av 19,4 mrd. 

2018-kroner. I tilleggsutredningen 

til kommunedelplanen vurderer 

SVV to broalternativer i en 

konseptvalgskonkurranse som nå pågår, og legger her til grunn to alternativ K7-1 og K8-1 (endeforankret og 

sideforankret flytebro) i kostnadsberegningene. Dette gir en foreløpig totalkostnad på om lag 36,6 mrd. kroner 

(P50). Trafikantnytten for alternativ B er på om lag 51 mrd. kroner17, netto nytte på om lag 13,6 mrd. og NNB18 

på 0,44, som er høyere enn alle andre vegprosjekter i NTP 2018-2029. Alle kostnadstall fra kommunedelplanen 

og tilleggsutredningen er KPI-justert og oppgitt i 2018-kroner. SVV forutsetter at de tilgrensende prosjektene 

Ryfast, Rogfast, E39 Svegatjørn-Rådal og Rv.555 Sotrasambandet er ferdig utbygd ved åpning av Hordfast. I 

oktober 2018 offentliggjorde SVV at kostnadene kunne kuttes ytterligere på bakgrunn av materialvalg og 

mengde, slik at investeringskostnaden for hele prosjektet kan komme under 30 mrd. 2018-kroner.12 Dersom man 

legger til grunn denne investeringskostnaden øker prosjektets lønnsomhet til 20,2 mrd. og NNB til 0,79.19 I 

Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 opplyses det om at det var aktuelt med anleggsstart for Hordfast første 

seksårsperiode forutsatt betydelige kostnadsreduksjoner.2 Ettersom forventede kostnader har blitt redusert 

                                                                 

17 Inkludert ulempekostnader for fergetrafikanter. 
18 Netto nytte pr. budsjettkrone 
19 Vi forutsetter her at alle nytte- og kostnadskomponenter med unntak av investeringskostnad og skattefinansieringskostnad 
holdes konstante. Det er ikke gjennomført EFFEKT-beregninger med ny investeringskostnad. 

Figur 1-2: Trasé for alternativ B. Kilde: Statens Vegvesen. 
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vesentlig siden stortingsbehandlingen av NTP 2018-2029, er anleggsstart i 2022 og åpning 2028 mulig, gitt at 

framdriften i planprosessen opprettholdes og prosjektet prioriteres i kommende NTP.  

Figur 1-3: Estimerte investeringskostnader for anbefalt konsept over tid, mrd. 2018-kroner. Kilde: Statens vegvesen. 

 

1.3. Forventet trafikk og reisetidsbesparelse ved fergefri forbindelse 

Utbyggingen av fergefri forbindelse mellom Stord og Os gjør at reisetiden mellom Ådland (Stord kommune) og 

Svegatjørn (Os kommune) reduseres med en time. Reisetiden er 0,5 timer etter utbyggingen kontra 1,5 timer 

før utbygging av faste samband. Mellom Haugesund og Bergen kan en fergefri E39 redusere reisetiden med 

om lag 90 minutter, fra omtrent 3 til 1,5 timer.8 For strekningen Stord-Bergen vil reisetiden med Hordfast bli 

om lag 50 minutter, mot dagens 2,5 timer. Reisetidsreduksjonen gjør på sikt E39 konkurransedyktig med andre 

transportalternativer som fly.20 

Når man erstatter fergesamband med bro blir områdene rundt knyttet tettere sammen ved å redusere 

trafikantenes reisetid. Den reduserte reisetiden/reisekostnaden kan endre trafikantenes reisevaner og gjøre at 

de reiser oftere, på nye måter og til nye destinasjoner. Med kortere reisetid vil flere bruke veien, både de som 

synes det tar for lang tid å reise på strekningen i dag (nyskapt trafikk) og de som heller velger de nye tunnelene 

enn eksisterende veier (overført trafikk).  

Relativt til nullalternativet i åpningsåret er det estimert at biltrafikken vil mer enn doble seg ved byggingen av 

Hordfast prosjektet. Beregnet ÅDT uten bro er 4300 (inkludert ferge fra Halhjem fra Sandvikvåg og Våge) og i 

tilfellet med bro er ÅDT beregnet til 9800. Tilsvarende er ÅDT i 2050 beregnet til 5700 uten bro og 13 000 med 

bro over Bjørnafjorden.  

                                                                 

20 Hordaland Fylkeskommune (2016), fakta om E39 Hordfast  
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2. Beregnet effekt på produktivitet og BNP 

Veiutbygginger kan utløse produktivitetsforbedringer gjennom å øke samhandlingen og 

interaksjonen i arbeidsmarkedet. Slike virkninger, også kalt netto ringvirkninger, er ikke del av den 

alminnelige nytte- og kostnadsanalysen. Dette kommer av at usikkerheten rundt størrelsen på slike 

virkninger er stor. På grunn av usikkerheten bruker vi to sett estimater når vi beregner størrelsen på 

effekten. I våre estimater finner vi at utbyggingen kan medføre en engangseffekt på nasjonal 

produktivitet på 0,021 og 0,049 promille, avhengig av beregningsmetode. Berørte kommuner vil få 

en varig forhøyet produktivitet i årene etter at utbyggingen står ferdig, relativt til situasjonen uten 

utbygging. De vil også ha en høyere verdiskaping å vokse på videre. Denne 

produktivitetsforbedringen vil medføre økt verdiskaping. Vi beregner denne verdiskapingsgevinsten 

til mellom 2,12 og 4,91 mrd. 2018-kroner, med hver av våre beregningsmetoder.21 Vi finner at i 

underkant av 60 prosent av verdiskapingsgevinsten vil tilfalle andre deler av landet enn Hordaland. 

 

2.1. I hvilke tilfeller kan man forvente netto ringvirkninger? 

Det er en økende faglig konsensus om at standardrammeverket for samfunnsøkonomiske analyser ikke fanger 

opp hele nytten for næringslivet av større samferdselsprosjekter. Disse omtales som netto ringvirkninger, og er 

definert som virkninger som ikke fanges opp i beregningene av prosjektets prissatte virkninger i den alminnelige 

nytte- og kostnadsanalysen, og som oppstår som følge av at forutsetningen om frikonkurranse ikke er oppfylt 

(markedssvikt). Det finnes flere typer virkninger som innebefattes av netto ringvirkninger.22  Blant disse er 

agglomerasjonsvirkninger viktigste. Dette er produktivitetsvirkninger som følge av at bedrifter og personer 

kommer nærmere sammen. I denne rapporten beregninger disse produktivitetsvirkningene for en utbygging av 

Hordfast.  

                                                                 

21 Verdiskapingsgevinst i vårt hovedestimat. Dette baserer seg på at kommuner med mer enn to timers reiseavstand etter 
utbygging ikke får økt produktivitet av at reisetiden mellom disse reduseres. 
22 Agglomerasjonsvirkninger anses som den viktigste. I tillegg kommer arbeidsmarkedsvirkninger. Dette er verdien av 
økt arbeidsinnsats utover verdien som fanges opp i trafikantnytten. Videre kan infrastrukturinvesteringer redusere svikt 
i imperfekte markeder, for eksempel ved å redusere monopoler når markeder knyttes nærmere sammen.  

Definisjoner av sentrale begreper som benyttes i rapporten 

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

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

av hvor effektivt og intenst innsatsfaktorene blir benyttet.  

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

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

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

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

dobbelttelling. 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 3  R A P P O R T  

 

Reduserte reisekostnader gir større og bedre integrerte arbeidsmarkeder, noe som kan øke produktiviteten i de 

regionale markedene og gi nyttevirkninger også på nasjonalt nivå. Generelt vil en større befolkning innen rimelig 

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

mennesker vil også legge til rette for høyere utnyttelse av stordriftsfordeler i produksjonen og større 

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

Internasjonale empiriske studier og forskning utført av Menon Economics4 gir indikasjoner om hvilke situasjoner 

det er naturlig å forvente slike produktivitetseffekter. Blant annet basert på denne empirien angir Statens 

Vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 følgende kriterier som må være oppfylt for at det skal være 

grunnlag for å utrede netto ringvirkninger: 

• Prosjektet gir stor reduksjon i reisekostnadene for arbeids- og forretningsreiser 

• Prosjektet knytter sammen tjenesteytende næringer 

Følgende kriterier underbygger ifølge veilederen behovet for utredning av netto ringvirkninger: 

• Prosjektet medfører vesentlige reduksjoner i køkostnader 

• Prosjektet gir vesentlig økning i tilgjengeligheten for tettsteder med dårlig kommunikasjon 

Fergefri E39 mellom Stord og Os vil gi store reduksjoner i reisekostnader, bedre tilgjengeligheten mellom steder 

som per i dag er avhengig av ferge og knytte blant annet Haugesund og Bergen langt tettere sammen. Det er 

med andre ord grunnlag for å utrede om netto ringvirkninger av prosjektet.  

2.2. Beregningsmodell 

Av netto ringvirkninger anslår vi produktivitetsvirkningene av Hordfast. Vår modell for å beregne 

produktivitetsvirkningene følger en trinnvis tilnærming. Først beregnes hvordan utbyggingen vil påvirke 

generaliserte reisekostnader (GK) mellom grunnkretsene i transportmodellen RTM Region Vest (Rogaland, 

Hordaland, Sogn og Fjordane, samt tilgrensende områder). Generaliserte reisekostnader tar innover seg alle 

reisekostnadene til trafikantene, inkludert verdien av tid, kilometeravhengige kjøretøykostnader, fergetakster 

og bompenger, samt tidsbruk og takster på kollektivtransport. Vi har beregnet GK etter metodologien gitt i 

Statens Vegvesens veileder i konsekvensanalyser V712, med utgangspunkt i data fra RTM Region vest på hvordan 

de ulike kostnadskomponentene av GK påvirkes. Se Vedlegg 1 for en nærmere beskrivelse av hvordan vi har 

beregnet GK. SVV forutsetter at de tilgrensende prosjektene Ryfast, Rogfast, E39 Svegatjørn-Rådal og Rv.555 

Sotrasambandet er ferdig utbygd ved åpning av Hordfast. Vi beregner deretter hvordan reduserte generaliserte 

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

økningen i produktiviteten i de berørte kommunene. Vi aggregerer deretter produktivitetseffektene til nasjonale 

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

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

over tid.  

Vår beregningsmodell anslår hvor store produktivitetsgevinster man kan oppnå gjennom agglomerasjon når man 

reduserer reisekostnadene mellom grunnkretser. 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 reisekostnadsreduksjon vil potensielt gi en stor produktivitetsgevinst. Jo nærmere kommunene er hverandre 

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

knytter seg sterkere til er, jo større er gevinsten av reisetidsreduksjonen. Det viser seg også at valg av modell og 
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spesielt om man benytter reisetid eller generalisert reisekostnad som input til modellene, har betydning for 

resultatene. 

Når vi beregner den videre effekten på BNP spiller den lokale verdiskapingen en rolle. En produktivitetsøkning 

større effekt jo høyere den samlede lokale verdiskapingen er i utgangspunktet og jo høyere den lokale 

produktiviteten er i utgangspunktet. Vi benytter tall fra Menons kommunefordelte nasjonalregnskap på 

verdiskaping og produktivitet for å aggregere opp lokale produktivitetseffekter til nasjonale effekter. Ved å 

benytte dette unike datagrunnlaget får vi tatt høyde for produktivitetsforskjeller mellom kommuner innad i 

fylker, som bidrar til å øke presisjonsnivået på resultatene. 

Selve beregningsmetodikken er nærmere beskrevet i Vedlegg 1. 

2.2.1. To metoder for å redusere usikkerhet 

Hvor sterk sammenhengen er mellom endringer i reisetid/-kostnader og produktivitet er usikker og det kommer 

stadig nye empiriske estimater på dette feltet. Siden anslagene derfor er usikre, tar vi utgangspunkt i forskjellige 

estimater for å anslå i hvilken grad endring i reisetid/-kostnader påvirker arbeidsmarkedets effektive størrelse 

og hvordan dette påvirker produktiviteten i de berørte kommunene. Vi har tatt utgangspunkt i to forskjellige 

fagfellevurderte artikler fra forskningsfronten på dette feltet.  

Den første av metodene er basert på estimater fra norske veiutbygginger, som er metodisk på forskningsfronten 

og tar høyde for interaksjonseffekter mellom næringer. 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. Det er derfor en styrke at resultatene er estimert på 

norske veiprosjekter. 23 Vi omtaler resultatene basert på disse estimatene som netto ringvirkninger Norsk, 

forkortet NR Norsk. 

Den andre metoden er basert på estimater fra England som er hentet fra den sentrale internasjonale litteraturen 

på feltet.24 Vi omtaler denne som NR Næring. 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.25 Styrken til NR Næring 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. Samtidig vil industribedrifter kunne 

ha nytte av reisetidsbesparelser også til områder lengre unna, men produktivitetseffekten er lavere. Norsk 

næringsliv reagerer imidlertid ikke nødvendigvis på reisekostnadsbesparelser på samme måten som det 

engelske.  

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 estimatene i begge 

tilfeller ligger nært opp mot funn i annen internasjonal litteratur.26 Vedlegg 1 tilbyr en grundigere gjennomgang 

av modellene og litteraturen de bygger på. 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 

                                                                 

23 Holmen (2017) 
24 Graham et al, (2010) 
25 Hansen, W. og B. G. Johansen, (2016) 
26 Melo et al, (2009) 
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bli høyere eller helt ned mot null i hvert enkelt tilfelle. Gitt sammenligningen med effektene som er estimert i 

tidligere prosjekter anser vi det imidlertid som lite sannsynlig at produktivitetseffektene for dette prosjektet vil 

fravike kraftig fra våre anslag.27 

2.3. Produktivitetseffekten av reisetidsreduksjonen  

Figur 2-1 viser de beregnede effektene av reisetidsbesparelsene på den nasjonale totalfaktorproduktiviteten28. 

Engangseffektene på total faktorproduktivitet (TFP) i Hordaland anslås til å være 0,38 og 0,16 promille, med 

henholdsvis NR Norsk og NR Næring.  Tilsvarende er TFP økningen for Rogaland anslått til å være på 0,18 og 0,08 

promille. Siden disse fylkene kun utgjør en andel av den norske økonomien tilsvarer dette en engangsøkning i 

nasjonal TFP på rundt 0,021 og 0,049 promille, med henholdsvis NR Næring og NR Norsk. Til sammenligning 

forventes totalfaktorproduktiviteten å vokse med 1 prosent årlig i analyseperioden.29 Som vi kan se anslås 

effektene å være større i NR Norsk, som tar høyde for norske forhold, enn for NR Næring, som tar høyde for 

næringssammensetningen i regionen. Merk at dette er 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 videre på.30 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 mrd. kroner, vokser. 

Figur 2-1: Engangseffekt på nasjonal produktivitet (TFP), hovedestimat. Kilde: Menon Economics 

 

                                                                 

27 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.  
28 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. 
29 Forventet årlig vekst i totalfaktorproduktivitet på lang sikt i siste perspektivmelding fra våren 2017. 
30 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. 
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2.4. Netto verdiskapingsgevinst gjennom høyere produktivitet 

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

på økonomien. De alminnelige samfunnsøkonomiske analysene i kommunedelplanen og tilleggsutredningen til 

denne forutsetter at den nye veien har en økonomisk levetid på 40 år og åpner januar 2030. For å kunne 

sammenstille våre resultater med den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen tar vi tilsvarende 

forutsetninger i våre beregninger. Verdiskapingseffektene er oppgitt i 2018-kroner og neddiskontert med 4 

prosents rente til 2030.  

Produktivitetsøkningen å gi en samlet gevinst på nasjonalt BNP på 2,12 og 4,91 mrd. 2018-kroner, med 

henholdsvis NR Næring og NR Norsk. I kapitel 3 forklares bakgrunnen for at estimatene fra NR Norsk er høyere 

enn de fra NR Næring, samt det teoretiske grunnlaget for modellene. Det er ikke mulig med dagens 

kunnskapsgrunnlag hvilken av modellene som vil treffe best. 

Figur 2-2: Estimater på verdiskapingsgevinst av utbyggingen, i millioner 2018-kroner. Gevinst over perioden 2030-2069 
neddiskontert til 2030. Kilde: Menon Economics 

 

2.5. Regional fordeling av verdiskapingsgevinsten 

For veistrekningen E39 mellom Stord og Os finner vi at Hordaland står for om lag 67 prosent av det totale bidraget 

til økt nasjonal TFP ved bruk av både NR Norsk og Næring. De resterende 33 prosentene av det totale bidraget 

til økt nasjonal TFP anslås å skje i Rogaland.   
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Figur 2-3: Regional fordeling av det totale bidraget til økt nasjonal TFP. Kilde: Menon Economics 

 

Ved å legge denne sjokkfordelingen til grunn i NOREGs regionalmodul får vi beregnet den fylkesvise fordelingen 

av verdiskapingseffekten. Figur 2-4 nedenfor viser hvordan BNP-effekten fordeler seg geografisk.31 

Verdiskapingsgevinsten utløst av tiltaket sprer seg til alle landets regioner gjennom handel mellom de berørte 

fylkene og de andre landsdelene. Hordaland får den største gevinsten ettersom produktivitetsforbedringen er 

størst i dette fylket.  Om lag 41 prosent av verdiskapingsgevinsten tilfaller Hordaland. Bergen er den klart største 

økonomien i Hordaland og estimeres til å få en betydelig produktivitetsøkning. Dette bidrar til at store deler av 

Hordalands verdiskapingsgevinst vil tilfalle Bergen. Rogaland følger etter med en andel på om lag 21 prosent av 

verdiskapingsgevinsten. Videre ser vi at omtrent 19% av verdiskapingsgevinsten tilfaller befolkningstunge 

regioner som Oslo og Akershus. Samlet vil om lag 59 prosent av verdiskapingsgevinsten tilfalle andre fylker enn 

Hordaland, også de utenfor Vestlandet. Med andre ord vil hele landet kunne få nytte av utbyggingen, inkludert 

deler av befolkningen som aldri vil kjøre på veistrekningen. 

Figur 2-4: Regional fordeling av verdiskapingsgevinst av utbyggingen. Kilde: Menon Economics 

 

                                                                 

31 Her består Vestlandet av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, Østlandet består av Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, 
Vestfold og Telemark, Sørlandet av Aust- og Vest-Agder og Nord-Norge av Nordland, Troms og Finnmark. 

33.0 %

67.0 %

Rogaland Hordaland

Hordaland
41 %

Rogaland
21 %

Oslo og Akershus
19 %

Østlandet
8 %

Vestlandet
4 %

Nord-Norge
3 %

Trøndelag
2 %

Sørlandet
2 %



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1 8  R A P P O R T  

 

2.6. Verdiskapingsgevinst relativt til investeringskostnader 

Jo større og dyrere en utbygging er, desto større er normalt sett de estimerte produktivitetseffektene. Ettersom 

samfunnet har begrensede ressurser til rådighet til å bruke på infrastruktur bør dette tas høyde for når man 

vurderer potensielle produktivitetseffekter av veiutbygginger. Hvis ikke vil større og dyrere investeringer komme 

uforholdsmessig godt ut. Vi presenterer derfor den samlede diskonterte BNP-økningen som kan utløses av 

utbyggingen delt på det offentliges budsjettkostnad. Dette er et transparent mål som vurderer både kostnads-

siden og nyttesiden på en konsistent måte og som tillater sammenligning mellom samferdselsprosjekter.  

Det offentliges budsjettkostnad som er lagt til grunn i tilleggsutredningen er på om lag 31 mrd. 2018-kroner mens 

trafikantnytten beregnes til om lag 51 mrd. 2018-kroner.32 Figur 2-5 under viser våre estimater på 

verdiskapingsgevinst per investerte krone og verdiskapingsgevinst relativt til trafikantnytten. Vi anslår at 

verdiskaping per investerte krone vil ligge på 7 og 16 øre per krone investert, basert på henholdsvis NR Næring 

og NR Norsk. Dette ligger innenfor spennet av effekter som normalt har vært anslått med bruk av lignende 

metodikk. 

Figur 2-5: Anslag på verdiskapingsgevinst per investerte krone. Kilde: Menon Economics.  

  

Netto ringvirkninger vil i høy grad komme i tillegg til nettonytten beregnet i den alminnelige kost-/nytteanalysen. 

Dersom vi legger netto ringvirkninger til nettonytten vil den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet 

øke fra 13,0 til henholdsvis 15,7 og 18,5 mrd. 2018-kroner ved bruk av NR Norsk og Næring. Dette tilsvarer en 

nettonytte per budsjettkrone på henholdsvis 0,51 og 0,60 mot 0,44 kroner uten netto ringvirkninger. Til 

sammenligning er NNB for hele motorvegplanen i NTP 2018-2029 -0,53 kroner,33 se Figur 2-6. Hordfast er med 

andre ord blant mindretallet av prioriterte norske vegprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomt og langt 

mer lønnsomt enn det gjennomsnittlige prosjektet. Dersom netto ringvirkninger legges til økes lønnsomheten 

ytterligere.34  

                                                                 

32 Nytte og kostnadstall hentet fra kommunedelplanen er konsumprisjustert fra 2016 til 2018-kroner. 
33NTP 2018-2029, Grunnlagsdokument: tabell 12.  
34 Samferdselstiltakene i motorvegplanen vil også får bedret NNB dersom det gjennomføres netto ringvirkninger for disse. Det 
er dermed ikke gitt at differansen i NNB mellom den samlede NNB mellom motorvegplanen i NTP og Hordfast vil øke ved å 
legge til netto ringvirkninger. 
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Figur 2-6: Nettonytte per budsjettkrone for Hordfast og samlet for motorvegplanen i NTP 2018-2029. Kilde: Menon 
Economics, Statens Vegvesen og NTP 2018-2029 

 

Statens Vegvesen har i etterkant av tilleggsutredningen til kommunedelplanen, der nye broløsninger med sterkt 

reduserte kostnadsestimater ble presentert, uttalt at kostnadene nå anslås til å komme under 30 mrd.12  Legger 

man til grunn denne investeringskostnaden vil dette lønnsomheten av dette allerede svært lønnsomme tiltaket 

øke ytterligere. Figur 2-7 under viser NNB med og uten netto ringvirkninger ved en investeringskostnad på 30 

mrd, alt annet likt.  

Figur 2-7: Nettonytte per budsjettkrone for Hordfast og samlet for motorvegplanen i NTP 2018-2029, nytt anslag på 
investeringskostnad oktober 2018. Kilde: Menon Economics, Statens Vegvesen og NTP 2018-2029 
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3. Hva forklarer størrelsen på netto ringvirkninger? 

Størrelsen på de estimerte de netto ringvirkningene bestemmes i modellene av: 

1. Størrelsen på økonomien i påvirkede kommuner 

2. Hvor store reduksjoner i reisekostnader Hordfast utløser 

3. Hvordan tettheten påvirkes av reisekostnadsreduksjonene i hver av de to modellene 

4. Hvor mye produktiviteten øker som følge av at tettheten øker 

5. For NR Næring: den lokale næringssammensetningen i påvirkede kommuner 

Punkt 1 og 2 bidrar til å forklare størrelsen på estimatene i begge modellene, mens punkt 3-5 bidrar til å forklare 

forskjellen mellom estimatene fra NR Norsk og NR Næring. Punkt 2 er gitt av SVVs transportmodellberegninger 

gjennomført i sammenheng med kommunedelplanen for prosjektet. Dette kapittelet gir en redegjørelse for 

hvordan de resterende punktene påvirker resultatene, samt en teoretisk begrunnelse for sammenhengen 

mellom tetthet og produktivitet. 

3.1. Verdiskaping og produktivitet i den berørte regionen 

En én prosents produktivitetsforbedring gir større utslag på nasjonal verdiskaping dersom mange mennesker 

påvirkes, og dersom disse menneskene har høyt produktivitetsnivå i utgangspunktet. En liten 

produktivitetsøkning for en stor og produktiv kommune vil derfor kunne ha langt større netto ringvirkninger enn 

en prosentvis stor produktivitetsøkning i en liten og lite produktiv kommune. Mange kommuner vil oppleve 

større eller mindre arbeidsmarkedsforstørrelser som følge av utbyggingen av Hordfast. For å øke lesbarheten har 

vi i dette kapittelet valgt å fokusere på et utvalg av de påvirkede kommunene som bidrar mest til de netto 

ringvirkningene. Disse kommunene er Haugesund, Karmøy, Bergen Bømlo, Stord og Os. I Figur 3-1 under viser 

samlet verdiskaping for disse kommunene, hentet fra Menons kommunefordelte nasjonalregnskap.35 Bergen er 

klart største kommunen målt etter verdiskaping, på 124 mrd. kroner i 2014, men også Haugesund og Karmøy er 

store regionale økonomier med henholdsvis 15,2 og 10,8 mrd. kroner i verdiskaping. At så store lokale økonomier 

påvirkes, bidrar til å øke netto ringvirkninger av prosjektet. Alle kommunene i utvalget hadde imidlertid betydelig 

verdiskaping i norsk målestokk, ettersom gjennomsnittskommunen hadde en verdiskaping på om lag 3,5 mrd. 

kroner i 2014. De relative størrelsesforholdene mellom kommunene kan endre seg fram mot åpning av Hordfast, 

men det er sannsynlig at det ikke endres dramatisk overordnet sett. 

Til tross for at prosjektet vil passere gjennom både Fitjar og Tysnes og påvirke disse sterkt, har vi ikke inkludert 

dem i utvalget i dette kapittelet. Dette kommer av at Tysnes og Fitjar er tynt befolket og hadde en samlet 

verdiskaping på henholdsvis kun 0,7 og 0,8 mrd. kroner i 2014.  Derfor vil selv en sterk prosentvis 

produktivitetsøkning i disse kommunene ha liten innvirkning på netto ringvirkninger nasjonalt. 

                                                                 

35 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 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. Ettersom denne rapporten omhandler endringer i produktivitet er overskudd fra kraftproduksjon og 
petroleumsutvinning ikke inkludert, siden disse i all hovedsak består av ressursrenter. Alle verdiskapingstall ekskluderer 
petroleumsrelatert aktivitet på kontinentalsokkelen. Landbaserte petroleumsrelaterte tjenester og produkter er inkludert. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 1  R A P P O R T  

 

Figur 3-1: Samlet verdiskaping for sterkt berørte kommuner i regionen i 2014, mrd. 2014-kroner. Kilde: Menons 
Kommunefordelte Nasjonalregnskap 

 

Et annet moment som spiller inn er hvor høy produktiviteten, målt i verdiskaping per innbygger, i regionen er i 

utgangspunktet. I Figur 3-2 under vises verdiskaping per sysselsatt i vårt utvalg av berørte kommuner i regionen 

og i Fastlands-Norge. Produktiviteten i den berørte regionen var i overkant av én prosent høyere enn 

landsgjennomsnittet. Dermed bygges Hordfast en region der produktiviteten allerede er høy, noe som bidrar til 

større netto ringvirkninger. 

Figur 3-2: Verdiskaping per sysselsatt i Fastlands-Norge og vårt utvalg berørte kommuner i regionen i 2014, tusen 2014-
kroner. Kilde: Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap 
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Dersom samferdselsinvesteringer knytter mindre produktive områder sterkere til mer produktive områder kan 

det bidra til at de mindre produktive områdene løftes nærmere nivået til de mer produktive områdene. Teoretisk 

sett vil derfor forskjeller i produktivitet i den berørte regionen kunne underbygge at en utbygging skaper netto 

ringvirkninger (Hansen m.fl., 2016). I Figur 3-3 under vises at det finnes betydelig forskjeller i verdiskaping per 

sysselsatt i regionen. Bergen hadde høyest produktivitet med en verdiskaping per sysselsatt på 745 000 2014-

kroner i 2014, mens tilsvarende tall for Os var 581 000 kroner. Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap, 

som er det første og eneste av sitt slag i Norge, gir oss muligheten til å ta høyde for disse 

produktivitetsforskjellene i beregningene. Alternativet ville vært å ta utgangspunkt i SSBs fylkesfordelte 

nasjonalregnskap å benytte fylkesvis verdiskaping per sysselsatt. Da ville netto ringvirkninger for f.eks. Bergen 

blitt undervurdert, siden Hordaland samlet sett har lavere produktivitet enn Bergen. 

Figur 3-3: Verdiskaping per sysselsatt i Fastlands-Norge og i hver av kommunene i vårt utvalg i 2014, tusen 2014-kroner. 
Kilde: Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap 

 

 

3.2. Hvordan påvirkes tettheten i NR Næring og NR Norsk? 

Et moment som forklarer forskjellene i estimatene er at endringer i reisekostnader påvirker tettheten på ulike 

måter i de to modellene. NR Næring er mer følsom enn NR Norsk for reisekostnadsreduksjoner mellom områder 

som allerede har lave reisekostnader. Samtidig er NR Næring mindre følsom for reduksjoner mellom områder 

med høye reisekostnader i utgangspunktet. Med andre ord vil en reisetidsreduksjon fra 1 til 0,5 timer mellom to 

kommuner slå sterkere ut i NR Næring enn NR Norsk, mens en reisetidsreduksjon fra 2,5 til 1,5 timer slå sterkere 

ut i NR Norsk enn NR Næring. Forskjellene kommer av at reisekostnader er estimert å påvirke tetthet på forskjellig 

vis i forskningen som modellene er bygget på grunnlag av. Haugesund og Bergen har høye reisekostnader mellom 

seg per i dag og vil fortsatt ha 90 minutters reisetid mellom seg etter utbygging av Hordfast. Dette bidrar til at 

lavere estimater på netto ringvirkninger for disse kommunene med NR Næring enn NR Norsk. Samtidig legger 

NR Næring sterkere vekt på reduserte reisekostnader mellom for eksempel Os og Stord, men her er den totale 

verdiskapingen er mye lavere. Den høyere produktivtetsvirkningen i de små kommunene veier derfor ikke opp 

for den lavere virkingen i Bergen og Haugesund.  
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3.3. Næringssammensetning og netto ringvirkninger 

Næringssammensetningen i de berørte kommunene er et annet moment som bidra til forskjellige i estimater i 

de to modellene. Videre har NR Næring høyde for at enkelte næringer i større grad drar nytte av økt tetthet, 

mens virkningen er lik for alle næringer i NR Norsk. I Tabell V1-0-4 i Vedlegg 1 finner man en oversikt over hvordan 

forskjellige næringer påvirkes i denne modellen. Under gis en oversikt over Næringsfordelingen i NR Næring.36  

Tetthetselastisiteten uttrykker hvor mange prosent produktiviteten øker når tettheten øker med én prosent. I 

NR Norsk er denne 0,045, mens den varierer fra 0,024 for industri, primærnæring og konsumtjenester til 0,083 

for businesstjenester. Samtidig næringene mer og mindre følsomme for avstand i NR Næring. Businesstjenester 

drar i liten grad nytte av reisetidsbesparelser til områder godt over normale pendletider, mens industrien på den 

andre siden kan dra nytte av kortere reisekostnader til områder lengre unna.  

Det finnes ingen gode mål på produktiviteten i offentlig sektor, og dermed heller ingen estimater på hvordan 

produktiviteten i offentlig sektor påvirkes av reisetidsbesparelser. Offentlig sektor er også mangefasettert, og 

det er derfor vanskelig å benytte elastisiteter fra privat sektor. Vi har valgt å være konservative og lagt til grunn 

en tetthetselastistet for offentlig sektor på 0,24 i både NR Norsk og NR Næring.  

I Figur 3-4 under vises næringsfordelingen i de utvalgte berørte kommunene for 2014. Konsumtjenester, industri, 

primærnæringer og offentlig sektor viktige næringer i den berørte regionen. Dette er næringene som har lavest 

tetthetselastisitet i NR Næring. Derfor vil en gitt tetthetsøkning i gjennomsnitt vil estimeres til å gi mindre utslag 

i produktivitet i NR Næring enn NR Norsk. Businesstjenester har i NR Næring potensielt størst 

produktivitetsvirkning av reduserte reisekostnader, men dette gjelder kun dersom reisekostnadene reduseres til 

                                                                 

36 I dette kapittelet finner vi det informativt å dele inn det offentlige i statlig og kommunal sektor. I NR Næring behandles 
disse imidlertid som en næring. Vedlegg 5 gis en detaljert oversikt over næringsinndelingen i modellen. 

Næringsfordeling i NR Næring 

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 omfatter Forsvaret og sivil statsforvaltning  

Kommunal sektor 
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et lavt nok nivå. At Bergen har et betydelig innslag av denne næringen bidrar derfor i liten grad til netto 

ringvirkninger. Dette kommer av at Bergen også etter utbygging vil ha lengre reisetider enn pendledistanse til for 

eksempel Haugesund. Næringsfordelingen i den berørte regionen bidrar dermed samlet sett til lavere estimater 

på netto ringvirkninger i NR Næring enn NR Norsk.  

Figur 3-4: Næringsfordeling i vårt utvalg kommuner, 2014, næringsfordeling i henhold til Graham et.al (2010). Kilde: 
Menons Kommunefordelte Nasjonalregnskap  

 

3.4. Teoretisk begrunnelse for produktivitetseffektene 

Hvorfor forventer vi at en utbygging av fergefri E39 mellom Stord og Os skal gi produktivitetseffekter for det 

lokale næringslivet og offentlige virksomheter? Statistisk sett er produktivitet korrelert med sentralitet, 

eksemplifisert over norske sentralitetsnivåer i Figur 3-5 under. Veginvesteringer leder til regional integrering, og 

det er derfor nærliggende å anta at produktiviteten også vil øke. 

Figur 3-5: Arbeidsproduktivitet i norske kommuner i 2014 fordelt over sentralitetsnivåer, utenom ressursbaserte næringer, 
i tusen kroner per år. Kilde: Menons Kommunefordelt Nasjonalregnskap 

 

 -   200   400   600   800  1 000

10 (mest perifer)

9

8

7

6

5

4

3

2

1 (mest sentral)

NOK

Se
n

tr
al

it
e

ts
n

iv
å

Bruttoverdiskaping per sysselsatt Lønnskostnader per sysselsatt



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 5  R A P P O R T  

 

Mønsteret vi ser i Figur 3-5 over kan ha flere forklaringer. Én mulig forklaring er at de mest produktive 

virksomhetene velger å lokalisere seg i sentrale strøk. I så fall vil ikke økt tetthet som følge av veiutbygginger føre 

til økt produktivitet nasjonalt, men heller til omlokalisering av allerede produktive bedrifter til områder der 

tettheten øker. Alternativt kan virksomheter som er lokalisert i sentrale strøk være de mest produktive fordi de 

er lokalisert i sentrale strøk. I så fall vil reduserte reisetider kunne bidra til å øke produktiviteten ved å gjøre 

områder mer sentrale. Store deler av forskningslitteraturen på området har som mål å svare på og i hvilken grad 

disse to hypotesene forklarer mønsteret som vises i Figur 3-5. Faglitteraturen som studerer effekten av geografisk 

tetthet på økonomien finner at begge forklaringer er av betydning, og at økonomisk fortetning dermed kan virke 

direkte inn på lokal produktivitet. 37  

Den teoretiske bakgrunnen er blant annet at man i områder med mange mennesker og foretak, vil kunne dra 

fordeler av økt tilgang på arbeidskraft. Sjansen for å få tak i en arbeidstaker med de rette kvalifikasjonene er 

større når arbeidsmarkedet er større. Tilsvarende effekter vil også kunne oppstå i andre markeder for kapital, 

varer og tjenester. Videre vil det være enklere å dele fellesgoder, og kostnadene ved regional integrering går 

ned. Det er selvsagt at flere innbyggere på et begrenset geografisk område gir større tetthet, men tettheten kan 

også økes på andre måter. Veginvesteringer som reduserer reisetiden mellom to steder øker tettheten, siden 

flere mennesker og foretak befinner seg innenfor den samme reiseavstanden. 

Den geografiske tettheten påvirker produktiviteten på flere måter: 

• Agglomerasjonssynergier: I den økonomiske litteraturen løftes særlig tre synergieffekter for lokale 

virksomheter, arbeidstakere og kapitaleiere knyttet til økonomisk fortetning. Disse inkluderer deling av 

markeder og fellesressurser, større samsvar mellom hvor arbeidskraften, kapital, varer og tjenester 

faktisk benyttes, og hvor den bør benyttes for å gi størst mulig samfunnsøkonomisk avkastning, samt 

læring mellom de ulike økonomiske aktørene (Marshall 1890, og Duranton og Puga 2004). Andre 

effekter inkluderer urbane konsummuligheter, økt mulighetsrom for utnyttelse av komparative fortrinn, 

hjemmemarkedsfordeler og større kamp om ressursene lokalt (Rosenthal and Strange 2004). 

• Konkurranseeffekter: Konkurranseeffekter er viktige kilder til økt produktivitet, herunder 

utkonkurrering av mindre produktive selskaper, disiplinerende konkurranse og forebygging av 

utnyttelse av markedsmakt. 

• Direkte transportkostnadsbesparelser: Kostnadsbesparelser knyttet til frakt av goder og mennesker 

kan bidra til økt produktivitet. 

I faglitteraturen fokuseres det mye på tre positive agglomerasjonssynergier knyttet til regional integrasjon; 

deling, samsvar og læring (Duranton og Puga, 2004). Disse er utdypet i det følgende: 

 

                                                                 

37 Se for eksempel Melo m.fl. 2009 

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

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

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

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

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

kunder og brukere øker. For det fjerde vil foretakene få ned risiko for mangel på kvalifisert arbeidskraft ved å 

dele på en større arbeidsstokk. For det femte vil aktørene ved regional integrasjon kunne dele felles goder i 

regionen, for eksempel i form av transportnoder og kunnskapsinstitusjoner. 

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

kvalifisert arbeidstaker til en ledig arbeidsplass øke. Samsvaret mellom kompetansen arbeidstakeren har og det 

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

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

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

spille en viktig rolle i andre markeder enn arbeidsmarkedet. 

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

store avstander lettere, ser man at foretak og ansatte likevel utveksler mer kunnskap jo nærmere de er 

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

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

prøving og feiling jo flere som prøver og feiler i samme område.  
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Vedlegg 1: Metode og beskrivelse av modeller 

I dette vedlegget beskriver vi våre metoder for å beregne netto ringvirkninger av infrastrukturinvesteringer. 

Metoden kan i grove trekk oppsummeres i følgende trinn: 

1. Vi innhenter data på komponentene som inngår i generaliserte reisekostnader (GK) før og etter 

utbygging mellom grunnkretsene som er inkludert i RTM region vest, samt tilsvarende data for alle 

grunnkretser i RTM Region Sør før utbygging.  

2. Vi beregner GK mellom grunnkretsene før og etter utbygging. 

3. Vi beregner en effekt av reisekostnadsreduksjoner på arbeidsmarkedsforstørring som igjen gir oss 

anslag på lokale produktivitetseffekter. 

4. De lokale produktivitetseffektene aggregeres opp på nasjonalt nivå og vi beregner den samlede BNP-

effekten i vår regionale likevektsmodell NOREG.  

Vi har forutsatt at ny E39 Stord-Os åpner i 2030. Deretter beregner vi BNP-effekter fram til 2069. Analyseperioden 

blir da 40 år etter at veien står ferdig. Effektene neddiskonteres til 2018 med en rente på 4 prosent og resultatene 

er i 2018-kroner. 

Beregning av endring i generaliserte reisekostnader 
En utbygging av E39 mellom Stord og Os påvirker reisetiden/-kostnadene mellom en rekke grunnkretser. For det 

første vil den generaliserte reisekostnaden (GK) mellom grunnkretsene der utbyggingen skjer, reduseres. Til slutt 

vil reiseruta med lavest generaliserte reisekostnader mellom en rekke grunnkretser endres. Rambøll har bidratt 

med reisetider og generaliserte reisekostnader før og etter utbygging på grunnkretsnivå hentet fra 

transportmodellberegninger. Transportmodellen RTM for region vest er benyttet. For uberørte reiser til 

kommuner utenfor modellområdet i denne transportmodellen har vi reisetider og generaliserte reisekostnader 

i nullalternativet fra transportmodellen RTM Region Sør.38 Estimatene vi benytter i vår modell for netto 

ringvirkninger er estimert på bakgrunn av at nærhet til grunnkretser med høyere reisetid enn to timer etter 

utbygging ikke påvirker tettheten til disse grunnkretsene. Vi har derfor kun beholdt grunnkretspar som har lavere 

reisetid enn to timer mellom seg etter utbygging i våre videre beregninger.  

GK består i første omgang av den vektede summen av reisekostnadene ved transport med bil og kollektiv, der 

andelen reiser med bil, βij, brukes som vekt. Vi benytter βij i referansesituasjonen for både tiltak og referanse. 

For grunnkretser som hadde null reiser mellom seg beregner RTM ingen βij . I disse tilfellene har vi antatt 100% 

bilandel, da dette gjerne er gjerne er mellom svært tynt befolkede grunnkretser med dårlig kollektivtilbud. 

(1)  𝐺𝐾𝑖𝑗 = 𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐵𝑖𝑙 ∗ 𝛽𝑖𝑗 +  𝐺𝐾𝑖𝑗

𝐾𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 ∗ (1 − 𝛽𝑖𝑗) , 

For transport på veg inngår kjøretøykostnader, som avhenger av kjørt distanse, tidskostnader og eventuelle 

bompenger. Vi tar hensyn til at verdsettingsfaktorene for biltid i V712 er høyere for reiser over 70km enn for 

kortere reiser. Selv om tiltaket skulle endre distansen til over eller under 70 km, vil GK være beregnet med samme 

verdsettingsfaktorer for både tiltak og referanse. Dette for å unngå at verdsettingsfaktoren endres fra referanse 

                                                                 

38 Enkelte kommuner dette kan medføre undervurdering av effektene for enkelte kommuner utenfor modellområdet. Ettersom 
disse er svært få og har høye reisekostnader til kommuner i nærheten av utbyggingen også etter utbygging vil effekten av 
dette være så marginal at den kan sees bort ifra. 
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til tiltak for reiser der tiltaket medfører at reisen er over (under) 70km i referanse og under (over) i tiltak. GK for 

bil definert som: 

(2)  𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐵𝑖𝑙 = 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑖𝑗 ∗ 𝑃(𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒) + 𝐵𝑖𝑙𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝑃(𝑏𝑖𝑙𝑡𝑖𝑑) ∗ Personbelegg(distanse) +  𝐵𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑗   

Verdsettingen av tid og distanseavhengige kostnader følger Vegdirektoratet (2015), se Tabell 0-1. 

For kollektivtransport inngår billettkostnader (takst), gangtidskostnader og ventetidskostnader. 
Ventetidskostnadene per minutt er avtakende med ventetidens lengde. Innenfor ulike ventetidsintervall (ΔT) 

veies tiden med en faktor 𝜇𝑖𝑗
∆𝑇, som reduseres med reisetidens lengde, se Tabell 0-2. Vektene følger 

Jernbaneverkets håndbok (2015). I tillegg er tidskostnadene høyere for lange enn for korte reiser, se Tabell 0-2. 
GK for kollektivreiser er da gitt ved: 

(3) 𝐺𝐾𝑖𝑗
𝐾𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 = 𝑇𝑎𝑘𝑠𝑡𝑖𝑗 + [𝐺𝑎𝑛𝑔𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗 ∗ 𝜇𝐺 + ∑ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗

∆𝑇
∆𝑇 ∗ 𝜇𝑖𝑗

∆𝑇 + 𝑂𝑚𝑏𝑜𝑟𝑑𝑡𝑖𝑑𝑖𝑗] ∗  𝑃(𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡𝑖𝑑) 

Tabell 0-1: Kostnader, 2013 kr. Kilder: Vegdirektoratet (2015) V712, tabell 5-2, 5-8, 5-9, 5-9B, 5-10 og 5-11. 

 Enhet 
Under 70 km 

i Kr 
Over 70 km i 

Kr 
Bilreiser    
       P(distanse)  kr per km 2,90 2,90 
       P(biltid)  Kr per persontime 99 215 
       Personbelegg*  1,20 1,27 

*Gjennomsnittlig personbelegg for lett bil for ulike distanser.  

Tabell 0-2: Faktorer, tidsbruk kollektivreiser. Kilde: Jernbaneverket (2015) side 75. 

 Under 50 
km 

Over 50 km 

P(kollektivtid) kr per 
persontime 

65,4 65,4  

Faktor, 𝝁𝑮, gangtid 1,4 1,4 

Faktor, 𝝁∆𝑻, ventetid   
     Ventetidsintervall, 
ΔT  

 

     0-15 minutt 2,0  
     15-30 minutt 1,0  
     30- minutt 0,5  
     0-30 minutt  1,04 
     30-240 minutt  0,54 
     240- minutt  0,40 

Kilde: Jernbaneverket (2015) side 75. 

Tabell 0-3 viser transportmodellens input til analysen. I praksis bestemmes endringene i generaliserte kostnader 

av endringer i kjøretid og distanse med bil, bompenger og gangtid til kollektiv transport.  
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Tabell 0-3: Input fra transportmodellen. 

Varierer mellom alternativene Konstante i alternativene 
𝑩𝒊𝒍𝒕𝒊𝒅𝒊𝒋: tid med bil βij: andelen reiser med bil    
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒔𝒆𝒊𝒋: avstand bil  

𝑩𝒐𝒎𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒊𝒋: bompenger  
𝑻𝒂𝒌𝒔𝒕𝒊𝒋: takst, kollektiv  

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒆𝒕𝒊𝒅𝒊𝒋
∆𝑻: ventetid, kollektiv  

𝑶𝒎𝒃𝒐𝒓𝒅𝒕𝒊𝒅𝒊𝒋: ombordtid, kollektiv  

 

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 NR Norsk, 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 

«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 NR Norsk er den effektive størrelsen på det geografiske 

markedspotensialet i kommune 𝑖 på tidspunkt 𝑡, spesifisert som følger: 

Formel 1: Geografisk markedspotensial i NR Norsk. Kilde: Holmen (2017)  

𝑔𝑖,𝑡 = ∑
𝑁𝑗,𝑡

exp(𝑑𝑖,𝑗,𝑡
𝛼1)

𝐽

𝑗=1
 

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, som i Holmen (2017) er estimert på norske forhold til å være 

0,221. Parameteren er signifikant forskjellige fra null på under 1-prosentsnivået.  
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Formel 1 er sensitiv for hvilken benevning som benyttes og parameterestimatene er basert på reisetider med bil 

benevnet i minutter. I NR Norsk må vi derfor benytte reisetid med bil før og etter utbygging heller enn 

generaliserte reisekostnader som benevning. Estimatene i NR Norsk er beregnet på bakgrunn av utbyggingen 

E18 Kristiandsand-Grimstad. Dette var en forbedring av hovedvegen gjennom Agder, som førte til en innsparing 

på om lag 15 minutter mellom disse byene. I et slikt tilfelle er reisetid med bil en god proxy på hvordan GK endres. 

I tilfellet Hordfast endres transportsystemet i regionen radikalt blant annet ved at ferger erstattes av bro. I 

referanse vil det for mange relasjoner være gunstig å kjøre på dårlige veier med lav fartsgrense heller enn å ta 

E39 mellom Os-Stord der man må ty til ferge. Etter utbygging av Hordfast vil det for mange av disse relasjonene 

gå raskere å kjøre via E39 Stord-Os, da dette vil spare mye reisetid. Samtidig vil de kjøre langt flere km (med 

høyere fart). Blant annet på grunn av at den reduserte reisetiden til dels veies opp for av økte km-avhengige 

kjøretøyskostnader er reisetid med bil en dårlig proxy for reisekostnader i denne situasjonen. For å løse dette 

har vi justert ned reisetiden i referanse med det prosentvise fallet i GK fra referanse til tiltak. Dette blir som om 

å benytte GK også i denne modellen, samtidig som inputen i tetthetsmodellen fortsatt vil være angitt i minutter, 

slik tetthetsfunksjonen krever.  

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 NR Norsk 

∆𝑔𝑖,𝑡 = ln (
𝑔𝑖,𝑡(�̃�)

𝑔𝑖,𝑡(𝑑)
) 

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 NR Norsk 

∆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 

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 NR Norsk der dermed at den har estimert et mål på dette på veiutbygginger i Norge, slik at denne 

er tilpasset norske forhold.  
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NR Næring 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 NR Næring 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 NR Næring. Kilde: Graham m.fl. (2010) 

𝑔𝑘,𝑖,𝑗 = ∑
𝑁𝑗,𝑡

𝑑𝑖,𝑗,𝑡
𝛼𝑘

𝐽

𝑗=1
 

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 NR Næring blir 

da: 

Formel 5: Endring i markedspotensial for sektor k ved NR Næring 

∆𝑔𝑖,𝑡,𝑘 = ln (
𝑔𝑖,𝑡,𝑘(�̃�)

𝑔𝑖,𝑡,𝑘(𝑑)
) 

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 NR Næring 

∆𝑇𝐹𝑃𝑖 = (∑ ∆𝑔𝑖,𝑡,𝑘 ∗ 𝑣𝑠𝑘,𝑖,𝑡 ∗ 𝜔𝑘

𝐾

𝑘=1
) ∗

1

𝑣𝑠𝑖,𝑡

 

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 NR Næring, 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 NR Næring. 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 

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. 

Tetthetsmål og elastisiteter er imidlertid 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 i både NR Næring og NR Norsk er lik det 

elastisiteten er i industrien ifølge NR Næring. 
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Tabell V1-0-4: Avstandsfølsomhet og tetthetselastisitet ved NR Næring. 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 NR 

Norsk og Næring.  

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 den nye og fergefrie veistrekningen.39 

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 

(seforrige 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 

                                                                 

39 Menon har våren 2017 oppdatert sin beregningsmodell for produktivitetsvirkninger av veiutbygginger. Resultatene fra 
denne rapporten er derfor ikke direkte sammenlignbare med beregninger rundt dette Menon har gjennomført 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.  
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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 Hordaland 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 (2013b) 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. Hordaland beregnes å få om lag 67 prosent av sjokket, mens Rogaland får 33 prosent. I 

regionalmodulen spres aktiviteten videre ut i henhold til modellens estimerte varestrømmer, slik at 

totaleffektene får fordelingen vist i kapittel 2.5. 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 2: Netto ringvirkninger og samfunnsøkonomiske 
analyser av veiprosjekter 

Før igangsettelse av store offentlige investeringsprosjekter gjennomføres det som regel en kost-/nytteanalyse40.  

Denne rapporten vektlegger produktivitetsgevinster av at arbeidsmarkeder knyttes tettere sammen som følge 

av fergefri forbindelse mellom Stord og Os. Disse produktivitetsgevinstene er mer usikre enn andre elementer i 

kost-/nytteanalyse, og inkluderes derfor normalt ikke i den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen.  

Dette kapittelet belyser produktivitetsvirkningene og hvordan disse forholder seg til den alminnelige 

samfunnsøkonomiske analysen, samt hvilke praktiske implikasjoner dette har i planprosessen før en eventuell 

investeringsbeslutning.  

Forskjellen på trafikantnytte og netto ringvirkninger 

En ny, eller utbedret vei gir flere nyttevirkninger. Veiutbyggingen gir nytte til de som bruker veien. Private 

trafikanter kommer fortere frem, veien blir ofte sikrere slik at ulykker unngås og transporttilbudet blir mer 

forutsigbart. Dette drar også ansatte, eiere og kunder av varetransport og næringslivet nytte av. Kollektivselskap 

og kollektivreisende har nytte av veien på samme måte som private trafikanter. 

En ny vei kan også føre til at flere bruker veien. Dette gjelder både eksisterende trafikanter som endrer reiserute 

ved å erstatte eldre, dårligere reiseruter med nye reiseruter, og nye trafikanter som har fått reisetiden 

tilstrekkelig redusert til at de nå er villige til å benytte seg av strekningen. Økt trafikk betyr dermed at flere drar 

nytte av veien, men forsterker også velkjente miljøproblemer. Klimagassutslippene øker, sammen med utslipp 

av NOx og svevestøv. Det kan også oppstå støyproblemer. Økt trafikk alene kan for øvrig dempe effekten av økt 

trafikksikkerhet over tid.  

Hovedformålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre alle konsekvenser av et tiltak 

før det fattes beslutning om iverksettelse. Alle prissatte og ikke-prissatte virkninger sammenstilles og den totale 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten beregnes. Slike beregninger følger et fastsatt rammeverk 

(Finansdepartementet 2014) som definerer hvilke virkninger som anses sikre nok til å trekke inn i analysene og 

sikrer at alle veiprosjekter vurderes etter samme kriterier, heretter kalt den alminnelige nytte-kostnadsanalysen 

(Bruvoll, Magnussen m.fl. 2017). Analysene gjør det følgelig mulig å rangere tiltak i Nasjonal transportplan ut fra 

deres samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen beregner totalverdien 

av de ovenfor nevnte virkningene; gevinster av kortere reisetid og økt trafikksikkerhet (trafikantnytten), 

endringer i klimagassutslipp og andre forurensninger, støy og ulykker.  

De senere år er det blitt lagt økende vekt på nyttevirkninger som kommer i tillegg til de virkningene som omfattes 

av den alminnelige nytte-kostnadsanalysen, netto ringvirkninger. Dette er i praksis virkninger som oppstår 

utenfor transportmarkedene og som følger av markedssvikt, som med et fellesnavn også omtales som netto 

ringvirkninger. Markedssvikt er en fellesbetegnelse for tilfeller der markedskreftene ikke skaper effektiv 

ressursallokering. Eksempler på markedssvikt er blant annet monopoldannelser og eksternaliteter, det vil si at 

                                                                 

40 En nytte-kostnadsanalyse er en samfunnsøkonomisk analyse som systematiserer og sammenstiller informasjon om ulike 
nytte- og kostnadsvirkninger av alternative tiltak. Finansdepartementet har en ordning som krever ekstern kvalitetssikring av 
konseptvalg og en ekstern samfunnsøkonomisk analyse av ulike alternativ som skal møte behov, mål og krav. Terskelverdien 
som utløser denne er 750 millioner kroner. For investeringsprosjekter under terskelverdi er kvalitetssikringsordningen frivillig.  
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konsum eller produksjon av et gode skaper nytte eller kostnader for andre bedrifter eller personer uten at det 

tas hensyn til. At veiutbygginger som reduserer reisetiden kan øke produktiviteten er en positiv eksternalitet av 

å utbedre eller bygge nye veier. Det fokuseres særlig på tre typer netto ringvirkninger: produktivitetsvirkninger 

som utløses av agglomerasjon, samt virkninger i arbeidsmarkedet og konkurransevirkninger. Disse tre typene 

virkninger inkluderes altså ikke i den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen, men kan likevel bidra med 

gevinster for samfunnet og påvirke lønnsomheten i og rangeringen av prosjekter. Den viktigste av disse tre 

typene virkninger er netto ringvirkninger, som er det som estimeres i denne rapporten. COWI og Møreforsk 

(2018) anbefaler å bare beregne agglomerasjonsvirkninger når netto ringvirkninger skal beregnes.41 Statens 

Vegvesens håndbok i konsekvensanalyser V712 følgende kriterier som må være oppfylt for at det skal være 

grunnlag for å utrede netto ringvirkninger: 

• Prosjektet gir stor reduksjon i reisekostnadene for arbeids- og forretningsreiser 

• Prosjektet knytter sammen tjenesteytende næringer 

I tillegg er vår oppfatning at følgende tilleggskriterier også bør være oppfylt: 

• Et stort antall mennesker opplever reduksjon i sine reisekostnader 

• Reisekostnadene reduseres til et tilstrekkelig lavt nivå 

Det første tilleggskriteriet begrunnes i at den empiriske forskningen ikke har påvist produktivitetseffekter som 

følge av store reisetidsreduksjoner i svært grisgrendte strøk. Det andre kriteriet begrunnes i at lite tyder på at 

betydelige produktivitetseffekter vil oppstå av å redusere reisetiden mellom to byer fra f.eks. fire til tre timer. 

Følgende kriterier underbygger ifølge veilederen behovet for utredning av netto ringvirkninger: 

• Prosjektet medfører vesentlige reduksjoner i køkostnader 

• Prosjektet gir vesentlig økning i tilgjengeligheten for tettsteder med dårlig kommunikasjon 

Reduseres reisetiden mellom kommunene på Vestlandet som følge av en fergefri E39 mellom Stord og Os, vil 

dette påvirke alle punktene over. 

Grunnen til at disse effektene per i dag ikke inkluderes i den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen er for 

det første at det ennå ikke finnes et omforent rammeverk for hvordan slike effekter skal beregnes. For det andre 

har forskningen rundt slike effekter ikke kommet langt nok til å si med sikkerhet når man kan forvente at slike 

effekter oppstår, hvor store disse vil være og i hvor stor grad beregnede netto ringvirkninger overlapper med 

trafikantnytten.  Netto ringvirkninger som veiprosjekter utløser anses med andre ord som for usikker til å kunne 

inkluderes i de alminnelige samfunnsøkonomiske analysene per nå, men det anbefales at disse utredes som 

tillegg til den alminnelige nytte-kostnadsanalysen. Ved å benytte de beste og mest relevante estimatene fra 

forskningslitteraturen på sammenhengen mellom redusert reisetid og produktivitet, kan vi likevel gi robuste 

anslag på netto ringvirkninger veiutbygginger kan utløse. 

Beregninger av netto ringvirkninger i samferdselsprosjekt 

Dersom det er grunnlag for å anta at et tiltak vil ha netto ringvirkninger, slik som virkninger på produktivitet ut 

over det som eventuelt fanges opp i den ordinære beregningen av samfunnsøkonomisk nytte, anbefaler 

myndighetene at informasjon om dette kan inngå i en tilleggsanalyse.  

                                                                 

41 COWI og Møreforsk rapport nr. 1813 (2018). 
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Figuren nedenfor illustrerer hovedkomponentene i en samfunnsøkonomisk analyse og hvordan beregninger av 

netto ringvirkninger tas hensyn til før en endelig anbefaling kan foreligge.  

Figur 0-1: Illustrasjon av hvordan netto ringvirkninger inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Kilde: Bruvoll, 
Magnussen mfl. (2017) 

 

Om netto ringvirkninger er relevante, kan avhenge av størrelsen på virkningene, men også av omfanget 

sammenlignet med øvrige nyttevirkninger og investeringskostnader. Virkningen vil typisk ha høyest verdi i store 

prosjekter som reduserer reisetiden mellom store befolkningskonsentrasjoner kraftig. I slike prosjekter er 

imidlertid andre nyttevirkninger og investeringskostnader normalt også størst. For mindre veiinvesteringer vil 

netto ringvirkninger være mindre, men ikke nødvendigvis sett i forhold til de øvrige nyttevirkningene eller 

investeringskostnadene.  

Dersom beslutningstaker står overfor mange prosjekter med noenlunde likt nivå på den samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten kan beregninger av netto ringvirkninger også være en måte å rangere prosjekter på. Bruvoll mfl. 

(2016) har sett på størrelsen på netto ringvirkninger i forhold til investeringskostnad i åtte prosjekter i Nye Veiers 

portefølje og finner at netto ringvirkninger ligger i sjiktet 5-30 prosent av investeringskostnaden.  
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Vedlegg 3: Deler av produktivitetseffektene kan overlappe 
med andre nytteeffekter 

Det finnes trolig noe overlapp mellom verdiskapingseffektene vi har presentert i denne rapporten 

og trafikantnytte beregnet i en ordinær samfunnsøkonomisk analyse. Totalgevinsten av utbyggingen 

vil derfor kunne være lavere enn summen av trafikantnytten og verdiskapingseffekten vi finner. 

Brorparten av produktivitetseffekten vi beregner vil imidlertid ikke være fanget opp i beregningene 

av trafikantnytte og vil kunne legges til denne.  

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 produktivitetsvirkninger 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 4: 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 
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Vedlegg 5 Næringsfordelingen i NR Næring 

Under vises næringsfordelingen for privat sektor som er benyttet i NR Næring. 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 

 


