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Sammendrag

• På oppdrag fra Hordfast AS har Menon Economics utført en ringvirkningsanalyse av utbyggingen av Hordfast.

• Våre analyser peker på at investeringer i utbyggingen av Hordfast som ledd i «Ferjefri E39» kan ha sysselsettingseffekter på opp mot 24 500 i
hele landet, fordelt utover utbyggingsperioden. I tillegg kommer sysselsettingseffekter av årlig drift og vedlikehold av veistrekningen på om lag
200 ansatte.

• Verdiskapingen som følger av denne kraftige økningen i økonomisk aktivitet er estimert til i underkant av 23 milliarder kroner. Verdiskapingen
fordeler seg på om lag 13,5 milliarder kroner i lønn og 9,5 milliarder kroner i brutto driftsresultat.

• Det estimeres også at utbyggingen av Hordfast vil resultere i skatteeffekter på opp mot 6,5 milliarder kroner. Den største skatteinngangen
som kommer av utbyggingen vil tilfalle staten, med om lag 5,3 milliarder kroner. Skatteeffekten som tilfaller kommunene og fylkeskommunene
tilsvarer henholdsvis om lag 1,1 milliard kroner og 200 millioner kroner.

• Det er grunn til å tro at Hordfast vil resultere i store produktivitetsvirkninger. Mer spesifikt stimuleres produktiviteten ved å skape et større
arbeids- og produktmarked. Dette stimulerer til økt konkurranse. Samtidig vil utbygging sikre transportkostnadsbesparelser og resultere i
positive nettverkssynergier.

• I en usikker tid med arbeidsledighet på historiske nivåer vil det trolig være bruk for store statlige investeringer. I en fornuftig, langsiktig og
ekspansiv finanspolitikk bør infrastrukturinvesteringer som har blitt planlagt, analysert og vurdert som samfunnsøkonomisk lønnsomme spille
en viktig rolle. Hordfast er akkurat et slikt prosjekt.

• En viktig del av Hordfast er byggingen av broen over Bjørnafjorden. De nåværende planer peker på at denne vil bli verdens lengste flytebro.
Teknologisk sett krever byggingen innovative løsninger, og flere offshore leverandører har tilbudt seg som mulig leverandører. For en bedrift i
en næring som ser inn i et betydelig tilbakefall, vil dette være et betydelig boost. Samtidig kan det være et skritt i omstillingen av næringen og
en viktig brikke i teknologioverførselen fra offshore leverandører til resten av norsk næringsliv.
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Hordfast – et overblikk

Langs Vestlandskysten er E39 den viktigste transportåren. Vegprosjektet Hordfast er en del av
Stortingets langsiktige mål om å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim, kalt «Ferjefri E39».
Hordfast er den foreslåtte utbyggingen av ny E39 mellom Stord og Os. Overordnet sett er
samfunnsmålet å knytte de to store byene på Vestlandet tettere sammen. Sammen med E39 Rogfast,
ny vei Bokn-Stord (KVU) og ny motorvei mellom Os og Bergen (2022) vil reisetiden mellom Stavanger
og Bergen kuttes fra om lag 4½ til 2 timer.

En utvidet bo- og arbeidsregion vil gjøre det enklere for næringslivet å få tak i råvarer og andre
innsatsfaktorer og å eksportere varer. Det vil også gjøre det enklere for bedrifter å få tak i arbeidskraft
og for arbeidstagere å ta arbeid i et utvidet geografisk område. 5. september 2019 vedtok regjeringen
alternativ F (jf. «Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os») med 4-felts vei som den nye
ruten mellom Stord og Os.1 Denne avgjørelsen har støtte hos et flertall av kommunene og
fylkeskommunene.

Den vedtatte ruten starter ved Ådland på Stord og går om lag 10 km frem til Jektevik, vest for dagens
E39. Videre vil veien krysse over Langenuen med bro til Tysnes. Veien går videre fra Hondanes over
Tysnes og Reksteren, fram til valgt brukonsept over Bjørnafjorden til øya Røtinga, hvor veien fortsetter
videre i tunnel/vei til Svegatjørn i Os.

Krysningen av Bjørnafjorden vil bli 5,5 km. Denne består av en ett tårns høybro med seilingsløp, koblet
til en 5 km pongtongbro som blir verdens lengste flytebro. Konseptet har de siste årene vært gjenstand
for et omfattende utrednings- og innovasjonsarbeid fra to sammensatte internasjonalt anerkjente
konsortier for utvikling og kvalitetssikring av ny broteknologi. Valgt løsning er en kombinasjon av ende-
og sideforankret stålpongtongbro. Denne er også kvalitetssikret og godkjent av DNV GL.

BAKGRUNN OG FORMÅL 

51. “Vedtak av statlig kommunedelplan for E39 Stord-Os” (https://www.regjeringen.no/contentassets/ff6e853895e645eb83b770c847f65fbc/vedtak_statlig_kommunedelplan_e39_stord-os.pdf)
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Det økonomiske aspektet av Hordfast

Utbyggingen av Hordfast har en prislapp på 36,5 milliarder 2020-
kroner.1 De tidligste kostnadsberegningene viste at prislappen på
Hordfast var over 40 milliarder 2016-kroner. Prosjektet har
gjennomgått en omfattende kostnadsreduksjonsprosess, som
har resultert i en kostnadsreduksjon på nær 8 milliarder i 2020-
kroner.

Det er fremdeles noe usikkerhet rundt deler av kostnadssiden.
Dette er særlig knyttet til tunnellengder og ytterligere
optimalisering av brokonseptene. Konseptkonkurransen som ble
avsluttet høsten 2019 konkluderte med en kostnad knyttet til
brokonseptet over Bjørnafjorden på 15,8 milliarder.

Det har i denne sammenhengen meldt seg flere aktører med
ulike løsninger for den nye broen. Flere leverandører som
tidligere har levert løsninger til offshoreindustrien har også
meldt sin interesse, på grunn av den omstillingen
offshorenæringen står overfor. Det er betydelige mengder
stålarbeid, sammenstilling og montering som skal utføres på
flytebrodelen.

Produksjon av verdens lengste flytebro vil også åpne for mulige
eksportleveranser i framtiden. I tillegg har ledende industrimiljøer
lansert aluminiumsløsninger for brokassen på høybroene, som
betyr lavere vekt og mindre vedlikehold. Det arbeides også med
tårnløsning i stål i istedenfor betong.

Drift- og vedlikeholdskostnadene knyttet til Hordfast er
neddiskontert til 4,48 milliarder 2020-kroner. Fordeler man
kostnadene jevnt over en økonomisk levetid på 40 år og rente på
4 prosent, tilsvarer dette om lag 226 millioner kroner årlig, dvs.
omtrent det samme som årlige tilskudd til dagens ferjedrift. Det er
likevel trolig at slike kostnader er lave i starten og øker med
alderen på vegstrekningen. Produktivitetsutvikling kan bety at det
blir billigere å ivareta vegstrekningen over tid.

Netto nytte for prosjektet er beregnet til 20,3 milliarder 2020-
kroner og netto nytte per budsjettkrone er 0,50.
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E39 Ådland – Svegatjørn
Hordfast

Beløp

Totalpris (2020-kroner) 36,7 mrd.

Netto nytte (2020-kroner) 20,3 mrd. 

Netto nytte per budsjettkrone 0,5

1. NTP 2022-2033 Oppdrag 9: Prioriteringer korrigert versjon 26. mars 2020



Andre analyser

Statens vegvesen (SVV) har tidligere gjennomført samfunnsøkonomiske
beregninger i flere omganger. Også TØI/Dovre Group har beregnet
prosjektets samfunnsøkonomiske nytte i sitt KS1-dokument for prosjektet.
Offentlig tilgjengelig informasjon fra Statens vegvesen omfatter blant
annet «Planomtale – høyringsframlegg» fra 2016, «Planomtale
tilleggsutgreiing» fra 2018 og «Planomtale alternativ F» fra 2019. I
september 2019 gjorde Kommunal- og moderniseringsdepartementet
endelig vedtak og godkjenning av den statlige kommunedelplanen.

I slutten av mars 2020 la Statens vegvesen fram korrigert versjon av «NTP
2022-2033 Oppdrag 9 prioriteringer». Her er Hordfast prioritert helt i
toppen blant deres forslag til nye prosjekt. I dette dokumentet er de totale
kostnadene for Hordfast anslått til 36,7 milliarder 2020-kroner. Med de
oppdaterte estimatene betyr det en netto nytte per budsjettkrone på 0,50.
En netto nytte per budsjettkrone større enn null gir uttrykk for at
prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Prosjektet har en
egenfinansiering på om lag 17 mrd. kroner (dvs. rundt 19 mrd. fra staten).

Menon gjennomførte i 2019 analysen «Produktivitets- og verdiskapings-
virkninger av Hordfast» (rapport nr. 11/2019). Denne rapporten så på
produktivitetsvirkninger som følge av reduserte reisekostnader ved
utbyggingen av E39 Stord-Os. Disse virkningene realiseres i grove trekk
gjennom deling, samsvar og læring1. Virkningene ble estimert til å ligge
mellom 2,12 og 4,91 milliarder 2018-kroner.
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Infrastruktur i (korona-) krisetider

Det er lite tvil om at det verden nå står overfor er den største
globale helsekrisen i de siste tiårene. Den selvpålagte isolasjon har
både store menneskelige, store helsemessige og store økonomiske
konsekvenser.

Korona-pandemiens virkning på næringslivet er ulik alle andre
kriser som har rammet norsk næringsliv. Det unike ligger i at
krisen simultant rammer både tilbudssiden og etterspørselssiden,
samtidig som prisen på Norges viktigste eksportvare, olje og gass,
har falt markant siden begynnelsen av mars.

Det internasjonale valutafond (IMF) og andre internasjonale
aktører peker på at den globale nedgangen i første halvdel vil
være ennå kraftigere enn i finanskrisen i 2008/09. I USA når
arbeidsledigheten mest trolig nivåer sist sett under Den store
depresjonen på 30-tallet. I Norge er det nå det høyeste antall
permitterte siden andre verdenskrig.

I første omgang har responsen fra de norske myndigheter dreiet
seg om å sikre likviditet til bedrifter og inntektskompensasjon for
oppsagte lønnstakere. Målet har vært å sikre at så få økonomiske
strukturer som mulig går tapt under nedstengingen av Norge.
Dette er ikke verktøyer som myndigheter vanligvis bruker i
krisetider.

Når Norge i månedene som kommer sakte men sikkert begynner å
åpne opp igjen, vil det imidlertid være til en ny økonomisk
virkelighet der mange vil ha mistet jobbene sine og bedrifter vil ha
gått konkurs. Folk vil endre adferd og flere næringer vil fortsette å
lide under liten etterspørsel. Nesten alle økonomer er enige om
at mer klassiske finanspolitiske tiltak her vil bli svært viktige. Ved
å etterspørre varer og tjenester fra norske bedrifter, vil
myndighetene sørge for å holde sysselsettingen oppe og sikre
aktivitet i den norske økonomien. Dette kan bl.a. skje gjennom
prosjekter som Hordfast.

En vanlig kritikk av infrastrukturinvesteringer som del av en
ekspansiv finanspolitikk er mangelen på «shovel-ready» prosjekter
som raskt kan påbegynnes. Her representerer Hordfast en unik
mulighet. For det første er prosjektet allerede analysert, og planer
for bygging av veistrekningen er klar. For det andre er
infrastrukturinvesteringer og bygg- og anleggssektoren en
arbeidsintensivt næring, noe som vil bidra til å holde hånden over
norsk sysselsetting. For det tredje er byggingen av broen over
Bjørnafjorden og Langenuen spennende oppgaver, som flere
offshore leverandører kan delta i. Dette kan potensielt være en
brikke i denne næringens mål om å redusere sin oljeavhengighet.
For det fjerde og siste har detaljerte kost-nytte analyser allerede
etablert at Hordfast-prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
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For å realisere planene om en fergefri strekning langs Vestlandskysten er
et av de viktigste punktene den over 5 km lange broen over
Bjørnafjorden. Sammen med prosjektet Rogfast (i Rogaland) vil dette
resultere i at strekningen mellom Stavanger og Bergen blir fergefri.

Både broen over Bjørnafjorden og over Langenuen gir mulighet for
spennende teknologisk innovasjon og prosjektet har skapt internasjonal
interesse. Siden 2018 har to prosjektgrupper, AMC og OON, jobbet med
å utarbeide forslag til hvordan Bjørnafjorden kan krysses på best mulig
måte med flytebru. De to fagtunge arbeidsgruppene har funnet
løsninger som man tidligere ikke har trodd var mulige.1,2

Prosjektgruppen AMC består av Aas-Jakobsens, Cowi, Multiconsult med
Johs Holt, som også har knyttet til seg Aker Solutions, NGI, Moss
Maritime, Dissing+Weitling og Entail. OON består av Dr.techn. Olav
Olsen og Norconsult, som har med seg Prodtex, Pure Logic, Institutt for
Energiteknikk, Buksér og Berging, Miko Marine, Heyerdahl Arkitekter,
Haug og Blom-Bakke, FORCE Technology og Swerim. De to
prosjektgruppene og Det Norske Veritas har konkludert med samme
type flytebroløsning som det beste alternativet for kryssing av
Bjørnafjorden. På sidene som kommer vil vi presentere tre ulike caser på
hvordan teknologi utviklet i offshore leverandørnæringen kan bidra til
innovasjon i bygging av infrastrukturprosjekter. To av de relaterer seg til
Hordfast, mens det siste er en eksempel fra tidligere samarbeide.

Broløsninger over Bjørnafjorden og Langenuen 

NY BROTEKNOLOGI

1 0

Kilde: Statens Vegvesen 
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1. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/fjordkryssing-bjornafjorden
2. https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/nyhetsarkiv/foreslar-bogeforma-flytebru-i-bjornafjorden

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/fjordkryssing-bjornafjorden
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/nyhetsarkiv/foreslar-bogeforma-flytebru-i-bjornafjorden


Det anbefalte alternativ F inneholder også en brokryssing over Langenuen. Broen vil
krysse fra Jektevik på Stord til Hondanes på Tysnes. Den totale brolengden vil bli om
lag 1500 meter. Kostnadene er estimert til om lag 5 milliarder kroner.1

Utfordrende tider i oljenæringen har bidratt til at flere offshore-leverandører har
meldt seg på konkurransen om å levere løsninger, produkter og tjenester til
brobygging i forbindelse med utbyggingen av Hordfast. En av disse er Leirvik, som i
intervju sier at denne type prosjekter kan bli en viktig inntektskilde i tiden som
kommer, der offshore leverandørnæringen går en tøff tid i møte med faldende
globale petroleumsinvesteringer.

Leirvik AS har tidligere levert løsninger og produsert bokvarterer (living quarters) til
offshorenæringen. De har levert blant annet bokvarteret til Johan Sverdrup med en
total vekt på 1 300 tonn.2 Nå er de en av aktørene som involverer seg i
infrastrukturprosjekter, som Hordfast.

En forskningsgruppe bestående av Dr.techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS og NTNU
konkluderte høsten 2019 med at det kan være mulig å bygge en bro i aluminium.
Bygging av store broer i aluminium vil være et nytt konsept i brobyggerverdenen. En
av fordelene med denne løsningen er at aluminiumet kan produseres lokalt. Andre
fordeler vil blant annet være lavere vekt, ingen rust og et lavere CO2-avtrykk.3

Parallelt med dette har selskapet også satt i gang prosjekt med automatisert
fabrikasjon, rettet mot aluminiumskonstruksjoner og robotsveising av dette. Målet
med dette er å få ned kostnadsnivået for å være konkurransedyktige i nye markeder.

For Leirvik AS vil dette gi arbeid i en periode hvor offshorenæringen går gjennom en
tøff periode. Om man lykkes med løsningen vil det bidra til å danne grunnlag for et
nytt forretningsområde også i fremtiden.

Leirvik – Langenuen kan være springbrett til nye 
forretningsområder

CASE: LEIRVIK

1 1

Kilde: Statens Vegvesen

1. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/nyhetsarkiv/aluminiumbru-over-langenuen-kan-bli-en-realitet
2. https://sysla.no/offshore/a/Jo3zM6/no-vil-oljeleverandren-byggje-meir-enn-bustadkvarter
3. https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/nyhetsarkiv/aluminiumbru-over-langenuen-kan-bli-en-realitet & https://leirvik.com/infrastructure/

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/nyhetsarkiv/aluminiumbru-over-langenuen-kan-bli-en-realitet
https://sysla.no/offshore/a/Jo3zM6/no-vil-oljeleverandren-byggje-meir-enn-bustadkvarter
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/nyhetsarkiv/aluminiumbru-over-langenuen-kan-bli-en-realitet
https://leirvik.com/infrastructure/


Kværners hovedforretningsområde er EPC (engineering, procurement and
construction) og leveranser av avanserte offshoreplattformer, landanlegg, flytende
produksjonsfartøy (FPSO) i tillegg til løsninger innen fornybar energi. Selskapet er
internasjonalt rettet med kontorer i syv land. I Norge har selskapet
produksjonskapasitet lokalisert ved deres verft på Stord og i Verdal.1

Selskapet har historisk jobbet tett mot olje- og gassnæringen. I nyere tid har Kværner
for eksempel ledet prosjektet for utvidelse av landanlegget på Nyhamna fra 2012 til
2018, som prosesserer gass fra feltene Ormen Lange og Aasta Hansteen.2 Som andre
leverandører til offshore-næringen er det i stigende grad interessant for Kværner å se
utenfor sine tidligere hovedområder. Her kan Hordfast være en mulighet.

Det er tidligere kjent at Statens vegvesen har undersøkt mulighetene for bruk av
robotsveising og laser/hybridsveising for å øke produksjonshastigheten av broen over
Bjørnafjorden. Dette vil kunne bidra til at man i større grad kan konkurrere med
produksjon fra lavkostland. Kværner har i den forbindelsen blitt kontaktet om det
mulige prosjektet og de følger aktivt med på utviklingen. Det er potensielt verftet på
Stord som kan være en lokalitet for et slikt prosjekt, men det vil trolig kreve
betydelige nyinvesteringer.3,4,5

Kværner er et av selskapene i olje- og gassindustrien som har relevant erfaring og
kompetanse, og som vil kunne være i stand til å ta på seg rollen som totalleverandør.
En rolle selskapet har hatt i en rekke store prosjekter. Her vil de kunne utnytte sin
ekspertise på innkjøp, sammen- og ferdigstilling. Selskapet har også god erfaring med
å knytte til seg andre aktører og utnytte de ulike aktørenes kunnskap for å skape et
best mulig resultat. Fremover ser selskapet mot nye markeder som går på tvers av
tradisjonelle industriområder og lokasjoner.

Kværner – mulighet for å spille en viktig rolle i Hordfast

CASE: KVÆRNER

1 2

Kilde: Kværner

1. https://www.kvaerner.com/
2. https://www.equinor.com/no/what-we-do/natural-gas/nyhamna.html og https://www.gassco.no/hva-gjor-vi/prosessanlegg/nyhamna/

3. https://www.nrk.no/vestland/hapar-robotar-kan-bygga-gigantbru-pa-e39-1.14832990
4. https://www.vegvesen.no/_attachment/2329239/binary/1263097?fast_title=04+-+Kjell+H%C3%A5vard+Belsvik+-+Hovedkomponenter+og+mengder.pdf

https://www.kvaerner.com/
https://www.equinor.com/no/what-we-do/natural-gas/nyhamna.html
https://www.gassco.no/hva-gjor-vi/prosessanlegg/nyhamna/
https://www.nrk.no/vestland/hapar-robotar-kan-bygga-gigantbru-pa-e39-1.14832990
https://www.vegvesen.no/_attachment/2329239/binary/1263097?fast_title=04+-+Kjell+H%C3%A5vard+Belsvik+-+Hovedkomponenter+og+mengder.pdf


Fosstech er et teknologi- og elektronikkselskap med hovedkontor i
Sandefjordregionen. Bedriften har historisk sett levert produkter som subsea-
kabler til offshorenæringen, sensorbaserte alarmsystemer til tankskip, og andre
produkter til den maritime sektoren, fiskerinæringen og forsvarssektoren.
Kjernekompetansen deres ligger i utviklingen av produkter tilpasset krevende
omgivelser.1

Etter oljeprisfallet i 2014 og de påfølgende tøffe tidene i olje- og gassnæringen,
ble en rekke bedrifter i leverandørleddet til næringen hardt rammet. Dette gjaldt
også Fosstech, som måtte gjøre betydelige kostnadskutt og nedskalere antall
ansatte.2

Nye vekstmuligheter skulle vise seg da Statens vegvesen henvendte seg til
selskapet i forbindelse med motorveibelysning. Henvendelsen kom som et
resultat av at de eksisterende løsningene viste seg å ikke tåle det tøffe miljøet
langs norske veier med temperaturforskjeller, vann og saltforhold. Fosstech
tilbød en løsning som kunne håndtere de krevende omgivelsene: en hermetisk
forseglet LED-lampe. Kompetansen bak denne løsningen har selskapet
opparbeidet seg i tidligere arbeid med subseaprodukter. Både Kongsberggruppen
og Schlumberger er aktører som tidligere har fått levert lignende løsninger fra
Fosstech.3

Samferdsel er fremdeles ikke Fosstech sitt hovedområde, men å påta seg
oppdrag innenfor nye områder har uten tvil hjulpet selskapet til å utvikle seg og
bringe tilbake både tapte arbeidsplasser og inntekt. Vegvesenet har blant annet
uttalt at LED-belysningen er kostnadsbesparende.3,4

Fosstech – Belysning langs norske veier

CASE: TIDLIGERE EKSEMPEL PÅ TEKNOLOGIOVERFØRSEL FRA OFFSHORE TIL SAM FERDSEL

1 3

Kilde: Fosstech

1. https://www.fosstech.no/
2. https://www.tenksandefjord.no/naeringslivet-i-sandefjord/isandefjord-fosstech/

3. https://www.tu.no/artikler/de-nye-ledelysene-langs-e6-talte-ikke-belastningen-na-stoper-de-inn-700-led-lys-med-subseateknologi-br/471695
4. https://www.vegvesen.no/_attachment/61499

https://www.fosstech.no/
https://www.tenksandefjord.no/naeringslivet-i-sandefjord/isandefjord-fosstech/
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Store og kostnadstunge infrastrukturinvesteringer begrunnes ofte
med et håp om produktivitetsgevinster. Det er grunn til å tro at
Hordfast vil resultere i slike produktivitetsvirkninger. Disse er
estimert i rapporten «Produktivitets- og verdiskapingsvirkninger av
Hordfast» utarbeidet av Menon i 2019. Produktivitetsvirkningene
kan oppstå på flere ulike måter.

Blant disse finner vi økt konkurranse, direkte transportkostnads-
besparelser og agglomerasjonssynergier.

Konkurranseeffekter: Konkurranseeffekter er viktige kilder til økt
produktivitet, herunder utkonkurrering av mindre produktive
selskaper, disiplinerende konkurranse og forebygging av utnyttelse
av markedsmakt. Når infrastrukturinvesteringer bidrar til å samle
to tidligere næringsregioner i en større region, vil alle bedriftene
oppleve større konkurranse. En rekke av bedriftene vil bli presset
til å levere bedre og billigere varer og tjenester, mens andre vil bli
presset til å spesialisere seg, noe som potensielt åpner opp for
lukrative eksportmuligheter og som også øker den samlede norske
produktivitet.

Direkte transportkostnadsbesparelser: Når veinettet utbygges vil
det være raskere å levere varer og tjenester på tvers av regioner.
Dette tar seg ut i kostnadsbesparelser og vil også bidra til økt
produktivitet.

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).

ANDRE EFFEKTER
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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. Man vil 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 foretakene
få ned risiko for mangel på kvalifisert
arbeidskraft ved å dele på en større
arbeidsstokk. For det fjerde 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 arbeids-
markedet. Samsvar kan også spille en
viktig rolle i andre markeder enn
arbeidsmarkedet.

AGGLOMERASJONSSYNERGIER
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• 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.



R I N G V I R K N I N G S A N A L Y S E



Rapportens viktigste resultater• Modellresultatene fra denne analysen peker på at effektene av
utbyggingen av Hordfast vil bli positive og signifikante.

• Modellen som er benyttet i denne ringvirkningsanalysen
estimerer at utbyggingen av Hordfast vil gi brutto
sysselsettingseffekter tilsvarende omtrent 24 500 sysselsatte
over utbyggingsperioden.

• Det estimeres også at utbyggingen av Hordfast vil resultere i
skatteeffekter på opp mot 6,5 milliarder kroner. Den største
skatteinngangen som kommer av utbyggingen vil tilfalle staten,
med om lag 5,3 milliarder kroner. Skatteeffekten som tilfaller
kommunene og fylkeskommunene tilsvarer henholdsvis om lag
1,1 milliard kroner og 200 millioner kroner.

• Samtidig estimeres det at utbyggingen vil bidra med i underkant
av 23 milliarder kroner i verdiskaping. Verdiskaping er enkelt
sagt summen av lønn til arbeidere og profitt til bedrifter.

• Selv om store deler av den økonomiske aktiviteten er
konsentrert i bygg- og anleggssektoren, sprer den seg gjennom
verdikjedene til en rekke ulike sektorer. Spesielt bedrifter som
opererer innen arkitekt- og ingeniørtjenester, grossister,
detaljhandelen og kjøp av mineraler vil oppleve økt etterspørsel
etter deres varer og tjenester.

HOVEDFUNN
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Sysselsettingseffekter: 

24 500 sysselsatte

Skatteeffekter for nye

6,5 milliarder kroner

Verdiskapingseffekter1: 

22,5 milliarder kroner

1) Hovedresultatene inkluderer ikke ringvirkninger av driften



På de følgende sider gir vi en kort introduksjon til
ringvirkningsanalyser.

Når staten setter i gang infrastrukturinvesteringer har dette store
effekter på etterspørselen hos en lang rekke bedrifter i ulike
næringer. I første omgang vil en entreprenør etterspørre materialer
fra bygg- og anleggsnæringen, samt tjenester fra eksempelvis
ingeniører og arkitekter. Investeringen vil altså medføre økt
produksjon hos både hovedleverandøren (totalentreprenøren) og
hos dennes underleverandører. Investeringene vil således
understøtte både verdiskaping og sysselsetting hos disse bedriftene.
Denne økte produksjonen vil igjen indusere økt produksjon hos
leverandørene lenger nede i verdikjeden, som også legger grunnlag
for sysselsetting. Det er dette vi kaller ringvirkninger.

For hver bedrift i hele verdikjeden kan vi dele opp omsetning i fire
ulike kategorier: norske varekjøp, utenlandske varekjøp,
driftsresultat og lønnskostnader. Summen av de to sistnevnte utgjør
det som kalles verdiskaping, mens norske varekjøp danner
omsetning for bedriftene i neste ledd av verdikjeden. Figuren til
høyre viser en skisse av hvordan en investeringskostnad har
effekter langt nede i verdikjeden. Summen av de oransje boksene i
alle ledd utgjør de samlede verdiskapingseffektene.

RINGVIRKNINGER – KORT FORTALT
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Omsetning

Lønn (L)
Drifts-

resultat (DR) 
Norske varekjøp (NV)

Import 
(I)

Verdiskaping Samlede varekjøp

L DR NV I

L
D
R

NV I

Ringvirkningsanalysens samlede verdiskapingseffekter



Endring i etterspørsel fra enten en næring eller som følge av et
prosjekt vil således påvirke norsk næringsliv og skatteinngang. Vi
har modellert disse effektene ved å beregne størrelsen på
investerings- og driftskostnadene og deres effekter på
sysselsetting med bakgrunn i SSBs kryssløpsanalyse.

SSBs kryssløpsmatrise viser omfang av leveranser, sysselsetting,
skatter og avgifter, samt import og eksport i 64 NACE-næringer.
Det er denne som danner grunnlag for modellen vår.
Beregningene starter ved at vi plasserer de samlede kostnader av
investering og drift i Hordfast-prosjektet inn i den
næringskategorien den hører hjemme i i modellen (se neste side
for ytterligere omtale av dette). Modellen beregner med
utgangspunkt i dette sysselsettingseffekter. For å fremstille de
varene og tjenestene som bedriftene produserer, må de kjøpe
varer og tjenester fra andre bedrifter i Norge, samt importere.
SSBs kryssløpsmatrise viser gjennomsnittlig import fra hver
næring, samt en oversikt over leveranser mellom de 64 ulike
næringene i statistikken. Med bakgrunn i dette kan vi beregne
sysselsettingsimpulsen bakover i verdikjeden. For hvert ledd i
verdikjeden blir sysselsettingsimpulsen stadig mindre. Vi beregner
sysselsettingsimpulsen i uendelige ledd bakover, samtidig som
betydningen av de bakerste leddene er tilnærmet null.

RINGVIRKNINGER – BEREGNINGSMETODE
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Viktige analysebegreper

Verdiskaping er den merverdien bedriften skaper, altså 
selskapets bruttoprodukt. Verdiskaping måles som 
driftsresultat pluss lønnskostnader.

Ringvirkninger er en beregning av hvordan en 
etterspørselsimpuls fra en næring fordeler seg utover resten 
av økonomien gjennom kjøp fra underleverandører i flere 
ledd.

Kryssløp er en oversikt over alle næringers kjøp fra andre 
næringer på nasjonalt plan.

Det er viktig å være klar over at en ringvirkningsanalyse er en
såkalt bruttoanalyse. Bruttoverdiskaping er høyere enn netto
verdiskaping. Bruttoverdiskaping inkluderer verdiskapingen som
kommer som følge av aktiviteten rundt investeringen i Hordfast-
prosjektet, men den sier ikke noe om den alternative anvendelsen
av arbeidskraft eller kapital. Hvis det er mangel på arbeidskraft vil
en del av sysselsettingseffektene man kommer frem til i en
ringvirkningsanalyse bli hentet fra andre næringer, og fører
dermed ikke til en økning i samlet norsk sysselsetting.



På nåværende tidspunkt er det ikke gjort endelig stortingsvedtak
om Hordfast strekningen og av den grunn er det heller ikke valgt
hovedentreprenør(er) til prosjektet. Dette introduserer et element
av usikkerhet i analysen. I det følgende vil vi skissere hvilke viktige
antakelser vi har lagt til grunn i analysen.

For det første har vi lagt til grunn samlede investeringskostnader
på om lag 36,7 milliarder i 2020-kroner.1 Siden input til modellen
er i 2020-kroner vil alle resultatene i rapporten være i 2020-
kroner.

Vi antar at 60 prosent av kontraktene går til norske aktører, mens
de resterende 40 prosent går til utenlandske aktører. Basert på
tidligere analyser av infrastrukturprosjekter for eksempelvis Bane
NOR2, er størstedelen av vare- og tjenestekjøpene til de
utenlandske aktører norske. Vi antar at dette også vil være tilfellet
i utbyggingen av Hordfast. Mens de direkte norske verdiskapings-
og sysselsettingseffekter er null for de utenlandske aktørene, vil
aktiviteten altså fortsatt ha ringvirkninger.

Det neste skritt i analysen er å «spre ut» entreprenørenes vare- og
tjenestekjøp på ulike næringer. Som basis for denne øvelsen har vi
tatt utgangspunkt i den nasjonale fordelingen av innkjøpene fra
bygg- og anleggsnæringen.

Vi har imidlertid gjort noen korreksjoner til disse. Dette gjelder i
hovedsak andelene av vare- og tjenestekjøp som kommer fra
næringskategoriene «Produksjon av trelast og varer av tre»,
«Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk
prøving og analyse» og «Arbeidskraftstjenester». For den første
kategorien er andelen på nasjonalt nivå veldig høy. Dette skyldes
at bygg- og anleggsnæringen som helhet har store innkjøp fra
denne næringen til bruk i eksempelvis bygging av trehytter. Vi
vurderer ikke at dette er representativ og har derfor tatt denne
andelen litt ned. For den andre kategorien har vi oppjustert
andelen, da især broen over Bjørnafjorden vil kreve betydelig
teknisk ekspertise. For den tredje, «Arbeidskraftstjenester», har vi
tatt andelen litt opp. Dette skyldes at vi legger til grunn at den
utenlandske entreprenør, som har ingen eller få norske ansatte, vil
ha et stort behov for å norske underleverandører.

Dette betyr at den største etterspørsel etter norske varer og
tjenester kommer fra bygg- og anleggsnæringen selv, etterfulgt av
kjøp av materiale og arkitekttjenester. Den samlede importandel
hos leverandørene ligger på om lag 20 prosent.

Det er som sagt betydelig usikkerhet knyttet til disse antakelser. Vi
har derfor utført en rekke sensitivitetsanalyser senere i rapporten
for å belyse effekten av å endre antakelsene. Se side 19.

ANTAKELSER I ANALYSEN

2 0
1. NTP 2022-2033 Oppdrag 9: Prioriteringer korrigert versjon 26. mars 2020
2. https://www.banenor.no/contentassets/1baf9c38cf294b87b3c39147b6bf5610/kartlegging-av-verdiskaping-og-sysselsetting.pdf
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Investeringen i ny vegstrekning vil skape økonomisk aktivitet som
ikke bare involverer bygg- og anleggssektoren. Dette skjer
gjennom verdikjedeeffekter når man i forbindelse med
utbyggingen etterspør varer og tjenester fra andre bedrifter i ulike
næringer. Vi kvantifiserer disse ringvirkningseffektene ved hjelp av
Menons ITEM-modell.

De samlede sysselsettingseffektene som et resultat av
vegutbyggingen er om lag 24 500 sysselsatte over
utbyggingsperioden.

De direkte effektene på om lag 8 700 representerer antall ansatte
som jobber direkte mot Hordfast. De indirekte effektene på om lag
15 800 sysselsatte sprer seg derimot til resten av landet og vil
fordele seg på en rekke ulike næringer.

Mens sysselsettingseffekter hos entreprenøren og dennes
underleverandører er konsentrert i bygg- og anleggsbransjen,
innleie av arbeidskraft og arkitekt- og ingeniørtjenester, ligner
effektene lenger nede i verdikjeden mer på norsk næringsliv
generelt og næringer som detaljhandel og landtransport
dominerer.

Videre finner vi fra analysen at for hver 1,5 millioner kroner
investert understøttes samlet 1 sysselsatt.

SYSSELSETTINGSEFFEKTER
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Figur 1. Sysselsettingseffekter som følge av investeringer i utbyggingen av 
Hordfast. Kilde: Menon Economics
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Verdiskaping er som tidligere nevnt summen av profitt og
lønnskostnader. Dette representerer med andre ord merverdien
som genereres av bedriftene. Denne delen av analysen
presenterer verdiskaping som realiseres som et resultat av enten
direkte eller indirekte vare- og tjenestekjøp bakover i verdikjeden
etter den initiale investeringen i Hordfast-prosjektet.

Vi finner at den økte aktiviteten har verdiskapingseffekter på
22,5 milliarder kroner. Disse fordeler seg på rundt 7,4 milliarder
kroner i direkte effekter og 15,1 milliarder kroner i indirekte
effekter. Alle resultatene er i 2020-kroner.

Utover bygg- og anleggssektoren tilfaller store deler av
verdiskapingseffekten underleverandører i sektorene arkitekt- og
ingeniørtjenester, grossister og innleie av arbeidskraft.

Ringvirkningsproduktiviteten er forholdet mellom samlede
verdiskapings- og sysselsettingseffekter som er beregnet i denne
analysen. Dette vil med andre ord si hvor mye verdiskaping som
skapes per skapte sysselsatte. I denne analysen er ringvirknings-
produktiviteten på om lag 920 000 kroner. Den samlede norske
verdiskapingsandelen ligger på rundt 60 prosent.

Her er det ikke foretatt en analyse på hvordan
verdiskapingseffektene spres geografisk i Norge. Resultatene fra
figur 2 er derfor å anse som nasjonale verdiskapingseffekter.

VERDISKAPINGSEFFEKTER
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Figur 2. Verdiskapingseffekter som følge av investeringer i utbyggingen av Hordfast. 
2020-kroner. Kilde: Menon Economics
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Driftskostnader er beregnet til om lag 4,48 milliarder 2020-kroner.
Tilbakediskontert blir det om lag 226 millioner kroner årlig i de
neste 40 årene med 4 prosent rente. Denne aktiviteten vil også
skape ringvirkninger i norsk næringsliv. Vi legger til grunn at all
drift og vedlikehold utføres av norske entreprenører. Samtidig
antar vi en kostnadsfordeling som er lik den for investerings-
kostnader. Dette betyr samlede årlige norske vare- og tjenestekjøp
på om lag 122 millioner kroner. Dessuten innebærer vår metode
at all drift utføres av private aktører. Hvis vi hadde modellert en
viss mengde av offentlig utførelse av disse oppgavene, hadde vi
fått litt høyere sysselsettings- og litt lavere verdiskapingseffekter.

Som det går frem av figuren til høyre finner vi samlede
sysselsettingseffekter på om lag 188 sysselsatte årlig. Dette
fordeles på om lag 89 sysselsatte som jobber direkte med drift og
vedlikehold, mens 98 kommer fra ringvirkningseffekter gjennom
vare- og tjenestekjøp. I løpet av veiens beregnede levetid vil
produktiviteten i takt med teknologiske og organisatoriske
fremskritt. Det betyr at sysselsettingseffektene mest trolig blir
mindre utover analyseperioden.

Tilsvarende finner vi verdiskapingseffekter på samlet sett 170
millioner kroner årlig. Dette innebærer en samlet norsk
verdiskapingsandel på 74 prosent.

RINGVIRKNINGER AV DRIFTEN
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Figur 3. Sysselsettings- og verdiskapingseffekter som følge av drift og vedlikehold 
av Hordfast. Kilde: Menon Economics
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Verdien som skapes av de bedriftene og de sysselsatte som arbeider med
Hordfast, enten direkte eller indirekte, resulterer i betydelige skatteeffekter.

De samlede inntektene generert til det offentlige av næringsaktiviteten i
forbindelse med utbyggingen av vegstrekningen er på nærmere 6,5 milliarder
kroner.

Rundt 5,3 milliarder kroner av disse går direkte til staten. Kommunene
mottar om lag 1,1 milliard kroner og fylkeskommunen mottar om lag 200
millioner kroner av den totale skatteeffekten. Til sammenligning var samlede
skatter og avgifter ifølge vedtatt statsbudsjett over 1 000 milliarder kroner i
2019.1 Dette betyr at skattebidraget som et resultat av utbyggingen av
Hordfast utgjør om lag 0,5 prosent av de totale skatter og avgifter i
statsbudsjettet.

Skatteinngangen til kommunene og fylkeskommunen består i hovedsak av
personskatt. For staten består skatteinngangen av personskatt, bedriftsskatt,
trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og trinnskatt.

Utover dette er skatteeffektene beregnet basert på blant annet
gjennomsnittslønnen, sysselsettings- og verdiskapingseffekten i alle
næringene som er en del av verdikjeden knyttet til utbyggingen av Hordfast.

Det er verdt at nevne at det er en rekke fradrag som vi ikke får med i denne
analysen. Dette tilsier en lavere skatteeffekt. Samtidig er det også flere andre
avgifter som betales i forbindelse med produksjon som ikke er medtatt. Dette
tilsier en høyere skatteeffekt enn den som er presentert her.

EFFEKTEN PÅ SKATTEINNGANG
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Figur 4. Skatteinntekter fordelt på staten, fylkeskommunene og kommunene som 
et resultat av investeringene i utbyggingen av Hordfast. Millioner kroner. Kilde: 
Menon Economics

1. https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/statsbudsjettet-bla-bok/2019/blaabok-2019.pdf

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/statsbudsjettet-bla-bok/2019/blaabok-2019.pdf


Netto og brutto virkninger

Som tidligere nevnt er det viktig å huske at en ringvirkningsanalyse
er en bruttoanalyse. Dette ses i motsetning til en nettoanalyse.
Forskjellen ligger i at nettoanalyser ikke tar inn over seg alternativ
utnyttelse av ressurser. Med andre ord, en del av de ansatte som
utgjør sysselsettingseffektene i denne analysen ville mest trolig ha
hatt jobb uansett. På samme måte har kapitalen som brukes i
prosjektet alternative anvendelsesmuligheter. Det er utelukkende
hvis ressursene resulterer i høyere samlet nasjonal produksjon at
det vil telle mot nettoeffekter.

Mens det faller utenfor prosjektets rammer å estimere størrelsen
på disse nettoeffektene, er det mulig å kvalitativt vurdere den
bredere betydningen av slike prosjekter for norsk økonomi. I lyset
av koronakrisen er det grunn til å tro at både 2020 og store deler
av 2021 vil være dominert av høy arbeidsledighet og store tap hos
mange bedrifter. I slike situasjoner ville en relativ stor andel av de
direkte og indirekte sysselsatte vi identifiserer i denne analysen
trolig vært uten jobb. Med andre ord, for disse sysselsatte vil mer-
produksjonen de bidrar med utgjøre en nettoeffekt for Norge.
Samtidig ville mange bedrifter opplevd mangel på etterspørsel.
Hvis infrastrukturinvesteringer induserer økt produksjon, vil også
disse ha en positiv nettovirkning.

Geografisk fordeling av ringvirkninger

Siden kontraktene til Hordfast enda ikke har blitt tildelt er det
umulig å estimere de lokale ringvirkningseffektene. Vi kan
imidlertid gjøre ulike antakelser om leverandørenes plassering og
på den måte si noe om hvordan det er mest sannsynlig at
sysselsettingseffektene vil fordele seg.

Menons ringvirkningsmodell inneholder en geografisk modul, der
sysselsettingseffekter spres basert på handelsstrømmer. Disse er i
sin tur estimert på bakgrunn av avstanden mellom kommuner og
størrelsen på næringslivet i kommunene. Vi har brukt denne
modellen til å estimere de lokale sysselsettingsandelene dersom
man velger en leverandør fra Vestlandet. I dette tilfeller vil store
deler av de direkte effekter tilfalle Vestlandet. Samtidig er
Vestlandet en næringssterk region, og derfor vil betydelige
andeler av de indirekte sysselsatte være bosatt på Vestlandet.
Dersom man velger en entreprenør fra eksempelvis Midt-Norge
eller Østlandet vil den lokale sysselsettingsandelen bli noe mindre.

YTTERLIGERE ANALYTISKE ASPEKTER VED ANALYSEN
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Leverandørens lokasjon Lokal sysselsettingsandel

Lokal entreprenør ~ 50 %

Leverandør utenfor Vestlandet ~ 30 %



Importandelen er en helt sentral størrelse i ringvirkningsanalyser. Jo
større importandel, jo mindre norsk verdiskaping.

Siden vi ikke har data for faktisk bygging og kontrakter for Hordfast har
vi gjort en rekke antakelser om importandeler. Den viktigste er at det
er 40 prosent av de samlede investeringskostnadene som leveres av
utenlandske aktører. Det er stor usikkerhet rundt dette, og det faktiske
tallet kan både være høyere og lavere, og det har selvsagt stor
betydning for størrelsen på de samlede resultater. For å illustrere
denne usikkerheten har vi gjennomført ulike scenarioer som skiller seg
fra hovedscenarioet ved endrede importandelener.

I det første alternativscenario antar vi lavere importandel. Dette
innebærer at en større andel av de samlede investeringskostnader går
til norske entreprenører. Samtidig vil det være en lavere importandel
av de samlede vare- og tjenestekjøp fra disse entreprenørene. I det
andre scenarioet vil om lag 70 prosent av kontraktene gå til
utenlandske aktører, mens andelen av norske vare- og tjenestekjøp fra
de norske entreprenørene også er litt mindre.

Det er to grunner til å tro at et scenario med lav import er det mest
realistiske. For det første er kronekursen historisk lavt. Det betyr at
utenlandske entreprenører blir dyrere i norske kroner. For det andre vil
den betydelige ledige kapasitet i det norske arbeidsmarked gjøre det
attraktivt for norske entreprenører å tilby seg til konkurransedyktige
priser.

I figuren nedenfor ses forskjellen i samlede sysselsettingseffekter
for de ulike scenarioer for import. Som det går frem er forskjellen
mellom lav- og høy-import scenarioene i underkant av 13 000
sysselsatte for investeringer i Hordfast. For høy-import scenarioet
er sysselsettingseffektene om lag 40 prosent lavere enn
hovedscenarioet, mens de for scenarioet med lavere import er om
lag 13 prosent høyere.

USIKKERHETSANALYSE AV IMPORTANDELER
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Figur 5. Scenarioer for sysselsettingseffektene med ulike importandeler. Kilde: 
Menon Economics
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Som det ses i figur 6 til høyre er det en rekke effekter som kan forventes i
etterkant av en økning i økonomisk aktivitet. Mens vi tidligere har
diskutert de direkte og indirekte effekter, har vi ikke hatt mye fokus på
induserte og katalytiske effekter.

• Induserte effekter: De induserte effektene oppstår i dette tilfellet
gjennom konsumet til de direkte og de indirekte ansatte. Konsumet
skaper ny etterspørsel, som igjen vil bidra til sysselsetting og
verdiskaping. I denne rapporten har vi valgt å ikke inkludere disse
effekter. Dette skyldes at konsumeffekter i hovedsak genereres av
nettoeffekter. Ettersom vi ikke eksplisitt har kvantifisert nettoeffekter i
denne rapporten er de induserte konsumeffekter holdt utenfor.

• Katalytiske effekter: De katalytiske effektene er dynamiske effekter
som det ikke går an å estimere ved hjelp av kryssløpsberegninger.
Klassiske relevante eksempler på katalytiske effekter er
klyngedannelse og kunnskapseksternaliteter. Med andre ord, hvis
Hordfast lykkes med de satte samfunnsmålene, vil dette både ha
effekter på eksisterende næringsliv og samtidig kan det gjøre det mer
attraktivt for nye bedrifter å flytte til regionen.

På den neste siden går vi gjennom en rekke elementer som gir oss grunn
til å tro at de faktiske samfunnsøkonomiske bruttogevinster ved Hordfast
kan bli enda større enn det som er lagt til grunn her. Som tidligere nevnt
er størrelsen på disse effektene analysert i Menon-rapporten
«Produktivitets- og verdiskapingsvirkninger av Hordfast» fra 2019.

KVALITATIV DRØFTELSE AV MODELLENS RESULTATER

Figur 6. Typer av effekter som analyses i forbindelse med økt økonomisk aktivitet. Kilde: Menon 
Economics
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T E K N I S K E  A P P E N D I K S E R



Tekniske appendikser

Dette metodologiske avsnittet tar for seg de viktigste trekk i utarbeidelsen av denne rapporten. 
Det tekniske appendiks er tre-delt.

1. Ringvirkningsanalyser – skatteanalyser

- Menons ITEM-modell for utregning av skatteeffekter forklares.

2. Sensitivitetsanalyse

- Vi gjennomfører en Monte Carlo-simulering for å illustrere effekten av den statistiske usikkerhet i de underliggende variabler.

3.  Utvidede modellresultater

- For gjennomsiktighetens skyld viser vi alle resultatene for en rekke hovednæringer. Dette innebærer omsetning, verdiskaping, vare- og 
tjenestekjøp og sysselsetting for alle hovedsektorene i alle av analysens ringer. 

TEKNISK APPENDIKS
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• I takt med at økonomisk aktivitet økes vil også skatteinntekter
økes. Dette gjelder både bedrifts- og personskatter samt ulike
avgifter. Det er imidlertid ikke enkelt å danne seg fullt overblikk
over hvilke budsjetter de ulike skattetyper bidrar til å
finansiere.

• Det er to viktige poenger om det norske skattesystemet vi må
holde oss for øye. For det første betales størstedelen av skatter
og avgifter direkte til staten og tilfaller altså ikke kommunene
direkte. En del av disse skatter blir etterfølgende fordelt til
kommunene. Dette sikrer en utjevning fra de «rike» kommuner
til resten av landet. Unntaket er personskatten, hvor en andel
går direkte til kommunen.

• Det andre poenget omhandler hvor kommuneskatten (og
fylkesskatten) tilfaller. Av personskatten på vanlig lønnsinntekt
går rundt 12 prosent til kommunen, mens 2,5 prosent går til
fylkeskommunen. Disse skatter går til den (fylkes-)kommunen
man bor i.

• I denne rapporten har vi utregnet en full «selvangivelse» for
alle de brukte gjennomsnittslønninger. Dette sikrer full kontroll
på alle skatteinntekter. I tabell A1 til høyre viser vi alle de
relevante skattetyper som er regnet på i denne rapporten,
samt mottaker og skattesats.

Skattetype Sats Mottaker

Personskatt 11,8 % Kommunen

Personskatt 2,65 % Fylket

Personskatt 9,55 % Staten

Bedriftsskatt 22 % Staten

Trygdeavgift 8,2 % Staten

Arbeidsgiveravgift 14,1 % Staten

Trinnskatt Varierende Staten

1) RINGVIRKNINGSANALYSER – SKATTEEFFEKTER AV ØKONOMISKE TILTAK

Tabell A1. Oversikt over ulike typer skatter
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• Enhver statisk ringvirkningsanalyse er beheftet med signifikant
usikkerhet. Mer spesifikt eksisterer det tre typer av usikkerhet i
analysen. Den første stammer fra investeringsstørrelsen til
Hordfast, importandelene, driftskostnader, etc.

• Den neste type relaterer seg til analysens statiske natur. Denne
usikkerhet er iboende i analysen og kan ikke umiddelbart
utbedres eller kvantifiseres.

• Den siste usikkerhetstype stammer fra usikkerhet rundt tallene
i kryssløpstabellene og andre statistiske størrelser brukt i
analysen. For å illustrere denne usikkerhet har vi simulert
ITEM-modellen 5 000 ganger.

• I dette appendikset adresserer vi den første og den siste av
usikkerhetstypene. Førstnevnte analyseres ved en scenario-
analyse, den siste ved en Monte Carlo-simulering.

2) USIKKERHETER I ANALYSEN
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• En Monte Carlo-analyse er et statistisk verktøy som viser
usikkerheten i analysens nøkkelresultater basert på endringer
av ulike antakelser.

• I denne Monte Carlo-analysen analyserer vi effekten av
usikkerheten omkring offentlige data i ringvirkningsmodellen.
Vi endrer altså ikke på antakelser i denne delen av analysen,
men viser effekten av usikkerheten som ligger i
framskrivningen av de data som kommer fra SSB.

• De ulike størrelser i SSBs kryssløp er antatt å komme fra en
stasjonær, normalfordelt distribusjon. Vi estimerer da
gjennomsnittet og standardavviket fra kryssløpene fra 2008 til
og med 2016.

• Figuren til høyre viser utfallet av disse simuleringer.
Middelverdien og den mest sannsynlige verdien av
sysselsettingseffektene er på 25 600, som er det resultat som
er presentert tidligere i analysen. I 95 prosent av simuleringene
ligger resultatet av analysen dessuten innenfor 24 200 og
26 700 i sysselsettingseffekter fra gjennomførselen av
Hordfast-prosjektet.

3) USIKKERHETSBEREGNINGER – EN MONTE CARLO-SIMULERING
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Figur B1. Monte Carlo-simuleringer



VEDLEGG: LEDDENE I VERDIKJEDEN
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Ring 1 Ring 2

*omsetning og verdiskaping i 
millioner kroner

Omsetning* Verdiskaping*
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Omsetning Verdiskaping
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Primærnæringer - - - - 66 66 29 44 % 59 81 

Oljeutvinning og bergverk
- - - - 235 235 189 80 % 21 180 

Industri - - - - 3 072 3 072 963 31 % 991 1 718 

Kraft og o.l. - - - - 387 387 200 52 % 99 288 

Bygg og anlegg 21 900 7 439 34 % 8 651 7 808 7 808 2 652 34 % 3 084 1 832 

Handel - - - - 2 123 2 123 1 147 54 % 1 763 1 023 

Transport - - - - 697 697 274 39 % 309 618 

Overnatting og servering - - - - 39 39 18 47 % 40 51 

Fagekspertise - - - - 2 727 2 727 1 390 51 % 1 270 1 256 

Andre tjenester - - - - 2 102 2 102 1 355 64 % 1 698 1 340 

Annet - - - - 365 365 225 62 % 227 194 



VEDLEGG: LEDDENE I VERDIKJEDEN
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Ring 3 Ring 4

*omsetning og verdiskaping i 
millioner kroner

Omsetning* Verdiskaping*
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk 
neste ledd

Omsetning Verdiskaping
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk 
neste ledd

Primærnæringer 81 42 51 % 57 72 72 37 51 % 46 40 

Oljeutvinning og bergverk
180 144 80 % 16 69 69 55 80 % 6 24 

Industri 1 718 529 31 % 539 719 719 218 30 % 213 284 

Kraft og o.l. 288 159 55 % 72 151 151 85 56 % 37 68 

Bygg og anlegg 1 832 622 34 % 724 483 483 164 34 % 191 145 

Handel 1 023 553 54 % 852 429 429 232 54 % 356 168 

Transport 618 252 41 % 290 302 302 123 41 % 140 127 

Overnatting og servering 51 24 47 % 53 28 28 13 47 % 29 12 

Fagekspertise 1 256 702 56 % 615 517 517 296 57 % 249 210 

Andre tjenester 1 340 756 56 % 446 665 665 369 56 % 193 287 

Annet 194 122 63 % 128 82 82 51 63 % 55 33 



VEDLEGG: LEDDENE I VERDIKJEDEN
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Ring 5 Ring 6

*omsetning og verdiskaping i 
millioner kroner

Omsetning* Verdiskaping*
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Omsetning Verdiskaping
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Primærnæringer 40 20 50 % 25 19 19 9 49 % 11 8 

Oljeutvinning og bergverk 24 19 80 % 2 9 9 7 80 % 1 3 

Industri 284 85 30 % 80 111 111 33 29 % 30 44 

Kraft og o.l. 68 38 56 % 17 28 28 16 56 % 7 11 

Bygg og anlegg 145 49 34 % 57 48 48 16 34 % 19 17 

Handel 168 91 54 % 139 65 65 35 54 % 54 25 

Transport 127 52 41 % 59 50 50 21 41 % 24 20 

Overnatting og servering 12 6 47 % 13 5 5 2 47 % 5 2 

Fagekspertise 210 122 58 % 101 84 84 49 58 % 40 33 

Andre tjenester 287 158 55 % 79 117 117 64 55 % 32 46 

Annet 33 20 63 % 22 13 13 8 63 % 9 5 



VEDLEGG: LEDDENE I VERDIKJEDEN
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Ring 7 Ring 8

*omsetning og verdiskaping i 
millioner kroner

Omsetning* Verdiskaping*
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk 
neste ledd

Omsetning Verdiskaping
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk 
neste ledd

Primærnæringer 8 4 48 % 5 4 4 2 47 % 2 2 

Oljeutvinning og bergverk 3 3 80 % 0 1 1 1 80 % 0 0 

Industri 44 13 29 % 11 17 17 5 29 % 4 7 

Kraft og o.l. 11 6 56 % 3 5 5 3 56 % 1 2 

Bygg og anlegg 17 6 34 % 7 7 7 2 34 % 3 3 

Handel 25 14 54 % 21 10 10 5 54 % 8 4 

Transport 20 8 41 % 9 8 8 3 41 % 4 3 

Overnatting og servering 2 1 47 % 2 1 1 0 47 % 1 0 

Fagekspertise 33 19 58 % 16 13 13 8 59 % 6 5 

Andre tjenester 46 25 55 % 12 18 18 10 55 % 5 7 

Annet 5 3 63 % 3 2 2 1 63 % 1 1 



VEDLEGG: LEDDENE I VERDIKJEDEN
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Ring 9 Ring 10

*omsetning og verdiskaping i 
millioner kroner

Omsetning* Verdiskaping*
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Omsetning Verdiskaping
Verdiskapings-
margin

Sysselsetting
Vareforbruk neste 
ledd

Primærnæringer 2 1 47 % 1 1 1 0 46 % 0 -

Oljeutvinning og bergverk 0 0 80 % 0 0 0 0 80 % 0 -

Industri 7 2 29 % 2 3 3 1 28 % 1 -

Kraft og o.l. 2 1 56 % 0 1 1 0 56 % 0 -

Bygg og anlegg 3 1 34 % 1 1 1 0 34 % 0 -

Handel 4 2 54 % 3 1 1 1 54 % 1 -

Transport 3 1 41 % 1 1 1 0 41 % 1 -

Overnatting og servering 0 0 47 % 0 0 0 0 47 % 0 -

Fagekspertise 5 3 59 % 2 2 2 1 59 % 1 -

Andre tjenester 7 4 55 % 2 3 3 2 55 % 1 -

Annet 1 0 63 % 1 0 0 0 63 % 0 -
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Undertittel (ett innrykk)


