SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE
Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden

NB:
Analysen tar også for seg en sensitivitetsdel med nedjusterte investeringstall for
Møreaksen, som SVV presenterte i februar 2019.
Enkelte har mistolket denne som at MA nærmer seg RA i investeringskostnad og
samfunnsøkonomi.
Legg merke til fotnote 38 om at det i denne analysen ikke er redusert veistandard
og kostnad for RA. Sensitivitetsanalysen viser at selv med redusert veistandard og
kostnader for MA så kommer RA bedre ut.
RA kan også redusere investering med 2-3 mrd kroner for strekningen
Ørskogfjellet-Lønset ved å redusere veistandard og/eller trasê/løsning.
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Sammendrag
BAKGRUNN
E39 strekker seg langs Vestlandet, fra Kristiansand til Trondheim. Stortinget har som langsiktig mål å
bygge ut veien til å bli en fergefri veistrekning. På strekningen mellom Ålesund og Kristiansund er det i
dag ett lengre fergesamband langs E39. Fergesambandet går mellom Vestnes og Molde. Fergen
frekventerer strekningen hvert 30. minutt, og bruker om lag 35 minutter. Fergesambandet bidrar til å
øke reisetidene mellom byene i fylket. Det er potensiale for betydelig reisetidsreduksjon på
strekningen og fergefri kystriksveg er et langsiktig regional- og nasjonalpolitisk mål.

TIDLIGERE UTREDNINGE R AV FERJEFRI VEISTREKNING
Statens Vegvesen gjennomførte i 2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund – Bergsøya1
med basis i fylkets eget arbeid med Temaplan Fergefri E39 i 2006-2009. KVUen anbefaler konseptet K2
Tautrakonseptet, også kalt Møreaksen, som fremtidig løsning for strekningen Ålesund -Molde.
Investeringskostnadene for konseptet ble i KVUen estimert til 16,3 mrd. NOK.
På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikret (KS1) Terramar AS
og Oslo Economics AS2 i 2012 konseptvalgutredningene for tre deler av E39 – Skei -Ålesund, Ålesund Bergsøya og Bergsøya -Valsøya. Kvalitetssikrer påpeker at KVUen for Ålesund -Bergsøya har en svakhet
når det gjelder dens drøfting av alternativene, ettersom samfunnsøkonomi ikke synes å være er en del
av vurderingene. Videre mener kvalitetssikrer at det ikke er samsvar mellom KVUenes vurdering av
prissatt og ikke-prissatt samfunnsnytte og den anbefalte løsningen, da det anbefalte konseptet for
strekningen mellom Ålesund og Molde er det konseptet som kommer dårligst ut målt i netto nytte3.
Statens Vegvesen har i etterkant av KVUen og KS1 utarbeidet en tilleggsutredning for E39 Ålesund Bergsøya4, som så på strekningen Digernes -Vik. Vegvesenet tilrådte konsept K3.1 Svartløkvannet
tunnel. Etter en høringsrunde i etterkant av tilleggsutredningen har Vegvesenet endret sin anbefalte
løsning til konsept K2.1 B Ørskogfjellet. I konseptet legges det opp til at veien legges i tunnel fra
Ørskogfjellet til Vik.

FORMÅLET MED ANALYSEN
Hovedformålet med denne utredningen har vært å analysere de samfunnsøkonomiske virkningene av
ferjefri krysning av Romsdalsfjorden. To alternative konsepter er vurdert, Møreaksen og
Romsdalsaksen.
De to konseptene er illustrert i figuren under.
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Konseptvalgutredning E39 Ålesund – Bergsøya. Statens Vegvesen, 2011.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) E39 Skei – Valsøya. Terramar AS og Oslo Economics AS, 2012.
3
Netto nytte defineres som nåverdien av prissatte nyttevirkninger fratrukket nåverdien av kostnader over
tiltakets levetid.
4
Konseptvalutgreiing E39 Ålesund – Bergsøya: Tilleggsutgreiing delstrekning E39 Digernes – Vik. Statens
Vegvesen, 2017.
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Figur 1: Konseptene som er analysert i rapporten

Møreaksen er vist med røde streker. Romsdalsaksen er vist med blå strek. Romsdalsaksen vil følge
E136 frem til broen over Romsdalsfjorden. Strekningen mellom Ålesund og Ørskogfjellet er forutsatt
lik for Møreaksen og Romsdalsaksen. Strekninger i tunnel er vist med prikket linje.
Det er lagt til grunn investeringskostnader for Møreaksen på 31,8 milliarder 2018-kroner, ihht Statens
Vegvesens oversendte estimat av desember 2018. For Romsdalsaksen er det lagt til grunn
investeringskostnader på 26,9 milliarder 2018-kroner.
Sentralt i den samfunnsøkonomiske analysen er å få vurdert de ulike konseptenes investerings- og
driftskostnader opp mot nyttevirkningene tiltakene vil kunne gi for person- og næringstransport. I
analysen vurderes også kvalitative effekter av konseptene eksempelvis konsekvenser for
landskapsbilde, kulturarv og opplevd ubehag ved å kjøre i tunnel.
Videre er det gjennomført en egen analyse som har vurdert mernytten av konseptene utover de
effekter som fanges opp i en tradisjonell samfunnsøkonomisk analyse. Mernytteeffekter i denne
forbindelse vil være produktivitetsgevinster for næringsliv gjennom et tettere og mer velfungerende
arbeidsmarked.

METODISK TILNÆRMING
Til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen er dagens trafikk på relevante deler av E39
fremskrevet med vekstfaktorer for person- og næringstransport basert på grunnprognoser benyttet i
arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP).
Sentralt i analysen har vært å få frem effekter av tiltaket herunder konsekvenser for eksisterende
brukere, overført trafikk og nyskapt trafikk. Vurderinger rundt overført trafikk er beregnet med
bakgrunn i tidsbesparelser for trafikanter som i dag benytter andre ruter. Eksempelvis er overføring av
godstransport blant annet begrunnet ut fra resultater i Godsundersøkelse for Vestlandet5.
Potensialet for nyskapt trafikk i konseptene er beregnet basert empiriske data for nyskapt trafikk i
lignende type fergeavløsningsprosjekter6.
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Godsundersøkelse for Vestlandet. Asplan Viak, 2018.
Welde, Tveter og Odeck. Trafikkprognoser og trafikkutvikling i ferjeavløsningsprosjekter, Concept. 2018
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Til grunn for beregningene av de samfunnsmessige virkningene har vi i tråd med
Finansdepartementets anvisninger i nullalternativet7 kun lagt til grunn planlagte og vedtatte tiltak på
de relevante deler av korridoren E39, med tilgrensede vegnett. Av samfunnseffekter som er prissatt i
analysen er nyttevirkninger for person- og godstransport gjennom reduserte reisetidskostnader samt
nyskapt trafikk. Videre har vi også prissatt de eksterne kostnader for samfunnet av konseptene knyttet
til endringer i Co2-utslipp, ulykkeskostnader og slitasjekostnader. Beregningene av de prissatte
effektene er gjort med utgangspunkt i Statens vegvesen sin metodehåndbok nr. 140. Endelig vurderer
rapporten ikke-prissatte effekter ved de to konseptene.

SAMFUNNSØKONOMISKE EFFEKTER AV FERJEFRI KRYSNING AV
ROMSDALSFJORDEN
Tabellen nedenfor presenterer resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen.
Tabellen er en sammenstilling av nytte- og kostnadsvirkningene knyttet til Romsdalsaksen og
Møreaksen. Summene i tabellen fremkommer ved å neddiskontere summen av hhv investering- og
driftskostnader, tidsavhengige kjøretøykostnader og eksterne marginale kostnader over prosjektenes
levetid. På den måten finner man kostnad-nytte-virkninger oppgitt i netto nåverdi.
HRP har lagt til grunn 40 års analyseperiode fra investeringens første år, i denne rapporten forutsatt å
være 2027. Videre er det forutsatt en kalkulasjonsrente på 4 %. Antagelsene er i tråd med
Finansdepartementets rundskriv R109/2014. Det er lagt til grunn en årlig prisvekst på 2 prosent.8
Tabell 1: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot 0-alternativet (netto nåverdi.
Milliarder 2019-kroner)
KOST / NYTTE

KOSTNAD

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFERANSE

20,7

23,9

- 3,2

0,2

1,8

- 1,6

Sum investerings- og driftskostnad

20,9

25,7

- 4,8

Sparte reisetidskostnader
persontransport

10,5

11,1

- 0,6

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,9

3,9

1,0

Investering

Tiltakets investeringskostnad

Drift

Endrede driftskostnader

Prissatte
effekter

Eksterne marginale kostnader
NYTTE

- 1,1

- 1,1

0,0

14,3

13,9

0,4

Tunnel

(-)

(----)

+++

Landskapsbilde

++

+

+

Sum prissatt nytte
Ikkeprissatte
effekter

Kulturarv
Inngripen i natur

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

++

+

+

(---)

(--)

(-)

6,6

11,8

- 5,2

Tabellen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved Møreaksen er 5,2 milliarder kroner høyere
enn for Romsdalsaksen.
Dette er primært drevet av ulikheter i investerings- og driftskostnader. Disse kostnadene er 4,8 mrd kr.
høyere for Møreaksen enn Romsdalsaksen. Nåverdien av investeringskostnadene ved Romsdalsaksen
og Møreaksen er på henholdsvis 20,7 mrd. kr og 23,9 mrd. Videre utgjør drifts- og
vedlikeholdskostnadene 1,6 mrd mer for Møreaksen enn Romsdalsaksen. Ulikheter i drifts- og
7

Nullalternativet representerer en videreføring av dagens situasjon med ferge. Nytte- og kostnadsvirkninger av
konseptene blir målt opp mot dette alternativet. I henhold til Finansdepartementets anvisninger skal kun
vedtatte og godkjente investeringer inngå i nullalternativet.
8
Perspektivmeldingen 2017, Finansdepartementet
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vedlikeholdskostnader er knyttet til at Møreaksen legger opp til en høy samlet andel tunneler, som er
langt mer kostbart i drift enn vei i dagen.
Når det gjelder de prissatte nyttevirkningene, er disse positive for både Romsdalsaksen og Møreaksen.
Differansen mellom de prissatte nyttevirkningene for persontransport er marginal. Når det gjelder
tidsbesparelser for næringstransport er nyttevirkningene vesentlig høyere for Romsdalsaksen enn for
Møreaksen. Dette skyldes at Romsdalsaksen gir store tidsbesparelser for langtransport mellom
Kristiansundområdet og Østlandet, som fører til en betydelig overføring av trafikk fra dagens rute til
Romsdalsaksen. Det samme gjelder for langtransport som i dag benytter seg av fergesambandet
Åfarnes- Sølsnes.
De eksterne marginale kostnader representerer samfunnskostnader av konseptene utover
reisetidskostnader for person- og næringstransport. Eksempler på denne typen kostnader er støy,
Co2, ulykkeskostnader med mer. De eksterne kostnadene forventes å øke i forhold til dagens situasjon
med fergesamband og er beregnet til 1,1 mrd for både Romsdalsaksen og Møreaksen.
Utredningen har også sett på de ikke-prissatte virkningene av konseptene. Disse knytter seg til
opplevd ubehag ved kjøring i tunnel, effekter på landskapsbilde, tilgang til kulturarven og inngripen i
natur.
Når det gjelder de ikke-prissatte konsekvensene viser de noe positiv overvekt i favør av
Romsdalsaksen. Dette skyldes blant annet en større andel tunneler på strekningen for Møreaksen,
som gir mer ubehag9 for trafikanter enn ved Romsdalsaksen. Videre er det mer vei i dagen for
Romsdalsaksen, som er vurdert å gi et mer positivt bidrag til kjøreopplevelsen og landskapsbilde enn
Møreaksen. Grunnet fjordkrysning via bro kontra tunnel, er det vurdert at Romsdalsaksen gir mer
inngripen i naturen enn Møreaksen. Begge alternativer vil gi kortere reisevei og tilgang til
kulturminner. Begge vil også i varierende grad direkte berøre kulturminner. Det vurderes at
Romsdalsaksen er noe bedre enn Møreaksen her, da Romsdalsaksen gir tilgang til vernede
kulturminner på Veøya.

SENSITIVITETSANALYSE
Det er gjennomført en sensitivitetsanalyse for å vurdere hvordan ulike forutsetninger i analysen
påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene. Konkret har sensitivitetsanalysen sett
på:
•

Effekten av at Møreaksen bygges sammenhengende i ett trinn

•

Effekten av nye kostnadstall fra Møreaksen

•

Effekten av at tilstøtende prosjekter/følgeprosjektene av konseptene inkluderes i analysen

Forutsetningene er som for basisalternativene.
Sammenhengende utbygging av Møreaksen i ett trinn
I analysen har vi lagt til grunn at det er mest realistisk at Møreaksen bygges ut over to trinn.
Muligheter for utbygging i ett trinn for Møreaksen gir en nyttegevinst vis-á-vis utbygging i to trinn.
Samtidig vil forsert utbygging gi en økning i nåverdien av kostnadene. Effekten av forsert utbygging er
en forbedring av netto nytte på om lag 600 millioner kroner. Synliggjøring av virkninger på
samfunnsøkonomien av sammenhengende utbygging av Møreaksen i ett trinn er presentert i tabellen
nedenfor.

9

https://samferdsel.toi.no/meninger/bygg-bro-glem-tunnel-article33589-677.html
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KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

21,0

27,0

- 6,0

NYTTE

Sum prissatt nytte

15,4

16,8

- 1,4

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og driftskostnad
og prissatt nytte

5,6

10,2

- 4,6

Nye anslag for investeringskostnader for Møreaksen10
Denne rapporten har tatt utgangspunkt i tall for investeringskostnader for Møreaksen mottatt fra
Statens vegvesen, desember 2018. Den 27.02.2019 publiserte Statens vegvesen oppdaterte anslag for
Møreaksen. De siste anslagene reduserer investeringskostnadene med 8,7 milliarder sammenlignet
med anslaget fra desember. Av disse, er det forutsatt en besparelse på 5 milliarder på strekningen
Breivika – Digernes. Denne besparelsen er også aktuell for Romsdalsaksen. Vi har derfor forutsatt at
begge konseptene får en besparelse på 5 mrd på denne strekningen. De nye kostnadsanslagene
innebærer en lavere veistandard sammenlignet med konseptet og kostnader slik det ble presentert i
2018. Følgelig vil også gevinsten i form av redusert reisetid være noe lavere enn vi har forutsatt i den
samfunnsøkonomiske analysen. Dette gir en reduksjon i trafikantnytten, som må hensyntas i
beregninger av samfunnsøkonomisk nytte av veiprosjektet.
Det er vanskelig å vurdere konsekvenser for endret reisetid som følge av lavere veistandard. HRP har
derfor vurdert tre scenarier for økt reisetid mellom Ålesund og Molde for Møreaksen – 7 minutter
lenger reisetid, 10 minutter lenger reisetid og 15 minutter lenger reisetid11. Mellom Midsund og
Molde er det vurdert en økning i reisetiden på hhv 2, 3 og 5 minutter.
For Romsdalsaksen er det kun forutsatt reisetidsreduksjon mellom Ålesund og Digernes, som gir hhv 5,
7 og 10 minutters økt reisetid mellom Ålesund og Molde.
I tabellen under vises resultatet av den samfunnsøkonomiske analysen for reduserte
investeringskostnader for Møreaksen og Romsdalsaksen. I tabellen vises nyttevirkningene for
middelsalternativet for reisetidsøkning.
KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

17,1

18,9

- 1,8

NYTTE

Sum prissatt nytte

12,5

12,3

0,2

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og
driftskostnad og prissatt nytte

4,6

6,6

- 2,0

Effekten av at tilstøtende prosjekter/følgeprosjekter av konseptene inkluderes i analysen
Utbygging av prosjektet Gossen - Otrøya
Utbygging i prosjektet Gossen- Otrøya gir en negativ netto nytteeffekt sammenlignet med
basisalternativet til Møreaksen. I beregningene av kost-/nytteeffekten av tiltaket er det forutsatt
parallell utbygging av prosjektet med resten av Møreaksen i perioden 2027-203212.
Tilknytningsveien mellom Gossen og Otrøya gir en positiv nyttevirkning sammenliknet med
basisalternativet. Likevel vil økningen i investerings- og driftskostnader gi en samlet negativ
nytteeffekt. Netto nytteeffekt av tiltaket er minus 300 millioner sammenliknet med basisalternativet.

10

Statens vegvesen presenterte 26.02.2019 investeringskostnader for Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité
11
Se kapitel 6.2 for nytteberegninger av høy- og lavalternativet
12
Se kapittel 6.2 for mer detaljer om forutsetninger
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KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALSAKSEN

MØRE-AKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

21,0

27,7

- 6,7

NYTTE

Sum prissatt nytte

15,4

16,6

- 1,2

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og
driftskostnad og prissatt nytte

5,6

11,1

- 5,5

Utbygging av prosjektene Gossen – Otrøya og fergefri Åfarnes - Sølsnes
Utbygging av prosjektene Gossen- Otrøya og fergefri Åfarnes – Sølsnes gir en vesentlig nyttegevinst.
Dette er i stor grad drevet av store tidsbesparelser for trafikantene ved at dagens samband blir
fergefritt. Åfarnes-Sølsnes er forutsatt bygget i et tredje trinn, etter fullføring av Ørskog- Vik, mens
Gossen-Otrøya er forutsatt bygget som over.
Investerings- og driftskostnadene for disse prosjektene er imidlertid så høye at de bidrar til å forverre
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for Møreaksen.
KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

20,7

30,8

- 9,8

NYTTE

Sum prissatt nytte

15,4

18,2

- 2,8

PRISSATT
NYTTEKOSTNAD

Sum investering- og
driftskostnad og prissatt nytte

5,6

12,6

- 7,0

BO- OG ARBEIDSMARKEDSEFFEKTER AV KONSEPT ENE
Det er gjennomført en egen vurdering av bo- og arbeidsmarkedseffekter for arbeidsmarkedsregionen
Molde og Ålesund som følge av konseptene. Her vurderes mernytten utover nyttevirkninger som
fanges opp i de tradisjonelle samfunnsøkonomiske analysene.
Analysen fra 2018 er blitt oppdatert slik at forutsetninger rundt konsept og følgeprosjekter for denne
analysen er de samme som for den samfunnsøkonomiske analysen13.
Mernytteeffekter som har blitt vurdert er produktivitetsgevinster som følge av økt tetthet mellom
områder, noe som bidrar til et mer velfungerende arbeidsmarked.
Samlet mernytte for Møreaksen er beregnet til 16,5 mrd. kr.
Tilsvarende tall for Romsdalsaksen er på 17,1 mrd. kr.

13

Dette betyr at det er de samme konseptene for Møreaksen og Romsdalsaksen som presentert i rapporten som
ligger til grunn, samt Finansdepartementets retningslinjer for bruk av nullalternativ.
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Innledning og bakgrunn 1

1 Innledning og bakgrunn
BAKGRUNN
E39 strekker seg langs Vestlandet, fra Kristiansand til Trondheim. Stortinget har som langsiktig mål å
bygge ut veien til å bli en fergefri veistrekning. På strekningen mellom Ålesund og Kristiansund er det i
dag ett lengre fergesamband langs E39. Fergesambandet går mellom Vestnes og Molde. Fergen
frekventerer strekningen hvert 30. minutt, og bruker om lag 35 minutter. Fergesambandet bidrar til å
øke reisetidene mellom byene i fylket. Det er potensiale for betydelig reisetidsreduksjon på
strekningen og fergefri kystriksveg er et langsiktig regional- og nasjonalpolitisk mål.

TIDLIGERE UTREDNINGE R AV FERJEFRI VEISTREKNING
Statens Vegvesen gjennomførte i 2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund – Bergsøya14
med basis i fylkets eget arbeid med Temaplan Fergefri E39 i 2006-2009. KVUen anbefaler konseptet K2
Tautrakonseptet, også kalt Møreaksen, som fremtidig løsning for strekningen Ålesund -Molde.
Investeringskostnadene for konseptet ble i KVUen estimert til 16,3 mrd. NOK.
På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikret (KS1) Terramar AS
og Oslo Economics AS15 i 2012 konseptvalgutredningene for tre deler av E39 – Skei -Ålesund, Ålesund Bergsøya og Bergsøya -Valsøya. Kvalitetssikrer påpeker at KVUen for Ålesund -Bergsøya har en svakhet
når det gjelder dens drøfting av alternativene, ettersom samfunnsøkonomi ikke synes å være er en del
av vurderingene. Videre mener kvalitetssikrer at det ikke er samsvar mellom KVUenes vurdering av
prissatt og ikke-prissatt samfunnsnytte og den anbefalte løsningen, da det anbefalte konseptet for
strekningen mellom Ålesund og Molde er det konseptet som kommer dårligst ut målt i netto nytte16.
Statens Vegvesen har i etterkant av KVUen og KS1 utarbeidet en tilleggsutredning for E39 Ålesund Bergsøya17, som så på strekningen Digernes -Vik. Vegvesenet tilrådte konsept K3.1 Svartløkvannet
tunnel. Etter en høringsrunde i etterkant av tilleggsutredningen har Vegvesenet endret sin anbefalte
løsning til konsept K2.1 B Ørskogfjellet. I konseptet legges det opp til at veien legges i tunnel fra
Ørskogfjellet til Vik.

FORMÅLET MED ANALYSEN
Hovedformålet med denne utredningen har vært å analysere de samfunnsøkonomiske virkningene av
ferjefri krysning av Romsdalsfjorden. To alternative konsepter er vurdert, Møreaksen og
Romsdalsaksen.
De to konseptene er illustrert i figuren under.

14

Konseptvalgutredning E39 Ålesund – Bergsøya. Statens Vegvesen, 2011.
Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) E39 Skei – Valsøya. Terramar AS og Oslo Economics AS, 2012.
16
Netto nytte defineres som nåverdien av prissatte nyttevirkninger fratrukket nåverdien av kostnader over
tiltakets levetid.
17
Konseptvalutgreiing E39 Ålesund – Bergsøya: Tilleggsutgreiing delstrekning E39 Digernes – Vik. Statens
Vegvesen, 2017.
15
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Figur 2: Konseptene som er analysert i rapporten

Møreaksen er vist med røde streker. Romsdalsaksen er vist med blå strek. Romsdalsaksen vil følge
E136 frem til broen over Romsdalsfjorden. Strekningen mellom Ålesund og Ørskogfjellet er forutsatt
lik for Møreaksen og Romsdalsaksen. Strekninger i tunnel er vist med prikket linje.
Sentralt i den samfunnsøkonomiske analysen er å få vurdert de ulike konseptenes investerings- og
driftskostnader opp mot nyttevirkningene tiltakene vil kunne gi for person- og næringstransport. I
analysen vurderes også kvalitative effekter virkninger av konseptene eksempelvis konsekvenser for
landskapsbilde, kulturarv og opplevd ubehag ved å kjøre i tunnel.
Videre er det gjennomført en egen analyse som har vurdert mernytten av konseptene utover de
effekter som fanges opp i en tradisjonell samfunnsøkonomisk analyse. Mernytteeffekter i denne
forbindelse vil være produktivitetsgevinster for næringsliv gjennom et tettere og mer velfungerende
arbeidsmarked. Denne analysen ser kun på nytteeffekter uten å ta hensyn til kostnader.

OPPBYGGING AV RAPPORTEN
I kapitel 2 gis en beskrivelse av nullalternativet, Møreaksen og Romsdalsaksen, samt mulige
tilknytningsveier og følgeprosjekter. Kapitel 3 gir en gjennomgang av investeringskostnadene og driftsog vedlikeholdskostnadene som ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen.
Trafikkanalyser følger i kapitel 4, hvor det gås gjennom forutsetninger for trafikkvekst, nyskapt trafikk
og overført trafikk. Videre beregnes fremtidig trafikk på bakgrunn av disse forutsetningene. I kapitel 5
følger forutsetninger for beregninger av prissatte nytteeffekter, før prissatt trafikantnytte estimeres.
Videre følger en verdsetting av ikke-prissatte nytteeffekter. Kapitel 6 viser den samfunnsøkonomiske
analysen, gitt kostnadene som fremkommer i kapitel 3 og nyttevirkningene som fremkommer i kapitel
5. I kapitlet fremkommer også sensitivitetsanalysen. I kapitel 7 gjennomgås en bo- og
arbeidsmarkedsanalyse for Møreaksen og Romsdalsaksen.
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2 Beskrivelse av alternativene
I dette kapitlet presenteres 0-alterantivet og de to konseptene, Mørekasen og Romsdalsaksen.

2.1Nullalternativet
Samfunnsøkonomiske effekter av Møreaksen og Romsdalsaksen vil vurderes opp mot et fremskrevet
nullalternativ. Nullalternativet representerer en videreføring av dagens ferjesamband. I dag
frekventerer strekningen hvert 30. minutt, og bruker om lag 35 minutter. Fra 2021 vil fergen
frekventere strekningen hvert 20. minutt, og vil ta 33 minutter. Dette er lagt til grunn i analysen.
ÅDT på fergesambandet var i 2017 2 340 kjøretøy. I nullalternativet er ÅDT fremskrevet med
Transportøkonomisk institutts grunnprognoser for person- og godstransport.
I beregning av kostnader ved nullalternativet inngår ordinært vedlikehold, forebyggende vedlikehold
og nødvendige reinvesteringer for at sambandet kan fungere i den tidsperioden som forutsettes i
analysen.
I nullalternativet skal det kun inngå tiltak som er vedtatt av Stortinget og som har fått bevilgning18.
Tiltak eller prosjekter som er omtalt i oversiktsplaner (NTP, perspektivplaner), men som ikke har fått
bevilgning skal således ikke inngå. Det er kun oppdatering av fergeparken og økte avganger som er
bevilget. Det er derfor ikke vurdert kostnads- eller nyttevirkninger av følgeprosjekter det ikke er
bevilget midler til, eksempelvis Gossen – Otrøya-forbindelsen og tilknytning fra Romsdalsaksen til
Åfarnes.

2.2 Møreaksen
Utover delstrekningene som fremgår under, inngår også Breivika – Digernes i veistrekningen, ihht KVU
E39 Ålesund – Bergsøya. Denne strekningen er lik for Møreaksen og Romsdalsaksen, og er derfor ikke
omtalt under.
Møreaksen vil slynge seg fra Vik i Vestnes kommune til Julbøen i Molde kommune. Denne løsningen
for fjordkryssing vil innebære en undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden, samt en hengebro over
Julsundet. Strekningen vil sannsynligvis bygges ut i to trinn. I beregninger av reisetider, nytte- og
kostnadsvirkinger, er veistrekningene Breikvika – Digernes og Vik – Bolsønes forutsatt utbygd i første
byggetrinn.
Vi har ikke tatt stilling til når Breivika – Digernes bygges ut. Vi har derfor, for enkelthets skyld, forutsatt
at spart reisetid, investeringskostnad og prissatte nyttevirkninger for denne strekningen realiseres i
byggetrinn 1.
Byggetrinn 1 er forutsatt påbegynt i 2027 og ferdigstilt i 2032. Det forutsettes altså 5 års byggetid.
Digernes – Vik er forutsatt ferdigstilt i byggetrinn 2. Dette byggetrinnet forutsettes påbegynt i 2033 og
ferdigstilt i 2038. Også for dette byggetrinnet er det forutsatt 5 års byggetid.

18

Kilde: Finansdepartementet, 2010
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STREKNINGEN
Tautratunnelen
Tautratunnelen vil gå fra Vik til Nautneset i Midsund kommune, under Romsdalsfjorden. Den vil være
16 km lang, og gå ca. 350 meter dypt under øya Tautra i Romsdalsfjorden. Tunnelløsningen under
fjorden vil pga sikkerhetskrav ihht EUs Tunneldirektiv ha to separate løp, med én kjøreretning i hvert løp
(Møreaksen, 2018). Det vil ikke være muligheter for gange/sykkel på denne strekningen.
Julsundsbrua - Bolsønes
Over Julsundet, til Julbøen i Molde kommune, vil det være en firefelts hengebro. Hengebroen vil ha et
fritt spenn på 1625 meter. Med en seilingshøyde på 65 meter, er det mulighet for store cruiseskip å
passere under broa. Det vil i tillegg være et adskilt felt tilpasset for gange og sykkel.
Fra Julbøen til Bolsønes vil veien gå i tunnel med ett løp.
Digernes – Vik
Statens Vegvesen har i en tilleggsutredning for E39 Ålesund -Bergsøya, vurdert strekningen Digernes Vik. Vegvesenet anbefalte konsept K2.1 B Ørskogfjellet etter en høringsrunde. I konseptet legges det
opp til at veien legges i tunnel fra Ørskogfjellet til Vik. Vegvesenet har lagt opp til at denne strekningen
bygges i et senere byggetrinn.
Videre er det planlagt ny trasé utenfor tettbebyggelsen på Sjøholt til Dragsundet, samt utbedring av
veien forbi tettbebyggelsen på Valle og videre til Digernes. Det er i analysene som følger forutsatt at
denne strekningen bygges ut.
To utbyggingstrinn for denne strekningen fører til at man frem til tunnelen til Vik er ferdigstilt, må
kjøre via Vestnes / Helland. I analyser for nyttevirkninger senere i rapporten, er det hensyntatt at full
nyttevirkning for hele strekningen utsettes til denne strekningen er ferdigstilt i 2038.

Figur 3: Møreaksen fra Vik i Vestnes kommune, via Otrøya (Midsund kommune) til Julbøen i Molde kommune. Kilde:
moreaksen.no

ESTIMERTE REISETIDER MELLOM KOMMUNER
Anslåtte reisetider på utvalgte strekninger i influensområdet via Møreaksen oppgis i tabellen
nedenfor. For å identifisere reisetider på eksisterende traséer har HRP benyttet Google maps utenom
rushtid. For Møreaksen er oversendt notat fra Statens Vegvesen19 benyttet. I tillegg er det beregnet
19
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tidsbruk for deler av traséen gitt 80 km / t i snittfart. Google maps utenom rushtid er også her
benyttet for enkelte strekninger.
Tabell 2: Reisetider mellom utvalgte kommuner i influensområdet, Møreaksen. Etter byggetrinn 1 – Vik -Bolsønes.
STREKNING
Ålesund – Molde
Åndalsnes – Molde
Kristiansund – Dombås

NY REISETID

REDUKSJON REISETID

Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

73 min

77 min

25 min

26 min

81 min

85 min

2 min

2 min

202 min

212 min

0 min

0 min

Tabell 3: Reisetider mellom utvalgte kommuner i influensområdet, Møreaksen. Etter utbygging av hele strekningen.
STREKNING

NY REISETID
Lette kjøretøy

Ålesund – Molde
Åndalsnes – Molde
Kristiansund – Dombås

57 min

Tunge kjøretøy

REDUKSJON REISETID
Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

60 min

41 min

43 min

81 min

85 min

2 min

2 min

202 min

212 min

0 min

0 min

2.3 Romsdalsaksen
Den oversjøiske fjordkryssingen Romsdalsaksen vil gå fra Hjelvika i Rauma kommune til Lønset i Molde
kommune, i tillegg til oppdatering til 3-felt møtefri vei på strekningen Hjelvika-Dragsundet. Selve
fjordkryssingen begynner med ny avkjøring i Hjelvika. For enkelthets skyld har forutsettes det at hele
veistrekningen bygges i ett trinn. De ulike delene av fjordkryssingen beskrives i det følgende.
På samme måte som for Møreaksen, har vi ikke tatt stilling til når Breivika – Digernes bygges ut. Vi har
derfor, for enkelthets skyld, forutsatt at spart reisetid, investeringskostnad og prissatte nyttevirkninger
for denne strekningen realiseres i byggetrinn 1.

STREKNINGEN
Dragsundet – Hjelvika
Denne strekningen er tenkt utvidet til møtefri 3-feltsvei, og med innkorting av dagens vei med ny løsning
forbi Sjøholt. Strekningen Dragsundet- Hjelvika er en del av Eksportvegen E136.
Hjelvika – Sekken
Mellom Hjelvika og Sekken vil det bygges 3 km flytebro med seilingshøyde på 7 meter. Veitraseen over
Sekken planlegges bygd med god avstand til bebyggelsen. Det vil på denne strekningen, så vel som de
følgende brustrekninger, være beregnet med 2-feltsbruer med midtdeler og gang/sykkelvei
(Romsdalsaksen AS, 2017).
Sekken – Veøya
Langs Sekken er det lansert ny trasé litt oppe i lia bak bebyggelsen. Mellom Sekken og Veøya er det
tiltenkt å bygge en skråstagsbro med lengde på 500 meter. Seilingshøyden vil være på 75 meter slik at
det også er mulig for store cruiseskip å kjøre under.
Veøya – Sølsneset
Passering av Veøya er tenkt med sjøfylling på sørsida av øya, ca 550m fra middelalderkirke i vernet
område på nordsiden. Strekningen videre til Sølsnes vil bindes sammen med flytebro med
Sølsnesholmene som forankringspunkt.
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Sølsneset - Lønset
Det er beregnet en 4 km lang tunnel fra Sølsnes til Hovdenakken. Veitraséen føres videre bak bebyggelse
på Skålahalvøya til ny kombinert flyte- og skråstagsbro over Fannefjorden. En tilleggsutredning vil finne
nødvendig seilingshøyde, men kostnadsberegningen har lagt opp 30 meter seilingshøyde. Planfritt kryss
mot ny vei som i nærmeste fremtid skal bygges mellom Lønset-Hjelset.

Figur 4: Romsdalsaksen. Kilde: Romsdalsaksen.no

ESTIMERTE REISETIDER MELLOM KOMMUNER
Anslåtte reisetider på utvalgte strekninger i influensområdet via Romsdalsaksen oppgis i tabellen
nedenfor. For å beregne reisetider har HRP benyttet Google maps utenom rushtid. Videre er det også
her beregnet tidsbruk for deler av traséen gitt 80 km / t i snittfart.
Tabell 4: Reisetider mellom utvalgte kommuner i influensområdet, Romsdalsaksen
STREKNING

NY REISETID
Lette kjøretøy

Ålesund – Molde
Åndalsnes – Molde
Kristiansund – Dombås

14

63 min

Tunge kjøretøy

REDUKSJON REISETID
Lette kjøretøy

Tunge kjøretøy

66 min

35 min

37 min

50 min

53 min

33 min

35 min

178 min

187 min

24 min

25 min
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2.4 Mulige tilknytningsveier og
følgeprosjekter
MØREAKSEN
Gossen – Otrøya
I konseptet som kalles Møreaksen i Statens Vegvesens KVU Ålesund – Bergsøya inngår også en ferjefri
forbindelse for Gossen som en del av konseptet. Det fremkommer i KVUen at dette skal løses ved
broforbindelse mellom Otrøya og Gossen. Det jobbes med en regulering av dette, som i så fall vil bli en
fylkesvei. Kostnader for prosjektet estimert til 2,4 milliarder kroner (2017-kroner)20.
HRP holder en eventuell ferjefri forbindelse mellom Otrøya og Aukra utenfor de analyser som foretas i
denne rapporten. Et slikt prosjekt er ikke en del av ferjefri E39, og er ikke å anse som en del av
riksveinettet. Det gjøres en forenklet analyse av dette og andre tilknytningsprosjekter i kapitel 6.2
Sensivitetsanalyse.
Molde – Åndalsnes
Fergefri forbindelse for dagens fergestrekning mellom Åfarnes og Sølsnes vil, på samme måte som
Romsdalsaksen, bidra til kortere reisevei mellom Åndalsnes og Molde og Kristiansund – Dombås. Bro
mellom Åfarnes og Sølsnes er beregnet til om lag 5 milliarder kroner21.
HRP holder en eventuell ferjefri forbindelse mellom Åfarnes og Sølsnes utenfor de analyser som
foretas i denne rapporten. Et slikt prosjekt er ikke en del av ferjefri E39, og er ikke å anse som en del
av riksveinettet. Det gjøres en forenklet analyse av dette og andre tilknytningsprosjekter i kapitel 6.2
Sensivitetsanalyse.
Molde bypakke
KVU E39 Ålesund – Bergsøya inkluderer også en byanalyse for Molde. Ifølge KVUen skyldes dette at
byområdet Molde ligger midt på KVU-strekningen, og at E39 i alle konseptene vil berøre byen i større
eller mindre grad. Statens Vegvesens planforslag22 viser til at det legges opp til firefelts vei gjennom
Molde fra Bolsønes. I planforslaget fremkommer det at dagens E39 på strekningen på strekningen ikke
holder standarden som er fastlagt i vegvesenets håndbok N100, Veg- og gateutforming, og at det i
tråd med vegnormalene derfor planlegges en oppgradering av E39 til H6-standard med valgt
vegbredde på 17 meter.
Molde bypakke omtales i sensitivitetsanalysen i kapitel 6.

ROMSDALSAKSEN
Det er ikke vurdert tilknytningsveier eller følgestrekninger for Romsdalsaksen.
En evt arm til Åfarnes kan ha synergieffekter med samtidig bygging av Romsdalsaksen. En
tilleggsutredning vil kunne mene noe mer om denne løsningen og evt. ferjeavløsningsmidler.

20

Detaljregulering av ny veg mellom Gossen-Otrøya – Nye alternativsvurderinger. Rambøll, 2017.
Anslag oppgitt av Statens vegvesen i Romsdals Budstikke. Dette anslaget er ikke kvalitetssikret, og det er derfor
knyttet usikkerhet til estimatet.
22
Reguleringsplan E39 Hp 22 Bolsønes – Fuglset. Statens vegvesen, 2015.
21
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3 Kostnader
I dette kapitlet presenteres investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader for de to
konseptene.

3.1 Investeringskostnader
I beregningen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for alternativene er
investeringskostnadene under prisjustert frem til første investeringsår, her definert som første
byggeår.

MØREAKSEN
Statens Vegvesen oversendte estimat på oppdaterte investeringskostnader i desember 201823.
Investeringskostnadene i tabellen er hentet derfra. Tabellen viser en samlet investeringskostnad på
31,8 milliarder kroner. Kostnadsdrivende elementer på veistrekningen er blant annet undersjøisk
tunnel og en lenger hengebro.
Tabell 5: Beregnede investeringskostnader for Møreaksen. Millioner 2018-kroner
ELEMENT

KOSTNAD

Breivika – Digernes

6 600

Digernes – Vik

6 000

Vik – Julbøen
Julbøen – Molde (Bolsønes)
SUM

15 600
3 600
31 800

ROMSDALSAKSEN
Romsdalsaksen AS har beregnet investeringskostnader for veistrekningen mellom Digernes og Lønset.
Breivika – Digernes er forutsatt lik som for Møreaksen. Constrada og Smidt & Ingebrigtsen AS har stått
for en ekstern vurdering av anslagene. Kostnadsdrivende elementer for dette alternativet består i
hovedsak av brokonstruksjoner. Tabellen under viser beregnede investeringskostnader for
Romsdalsaksen
Tabell 6: Beregnede investeringskostnader for Romsdalsaksen. Millioner 2018-kroner
ELEMENT
Breivika – Digernes

6 600

Digernes – Hjelvika

3 980

Hjelvika – Sølsnes
Sølsnes – Lønset
SUM

23
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KOSTNAD

10 150
6 240
26 970

Grunnlag for samfunnsøkonomisk analyse av Romsdalsaksen. Innspill fra Statens vegvesen Region midt.
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3.2 Driftskostnader
FORUTSETNINGER
I forbindelse med Fylkesting 3 /16, sak T 61 /16 Prinsipielle spørsmål – Nordøyvegen, utarbeidet
Statens Vegvesen estimat på drifts- og vedlikeholdskostnader for vei i dagen og bro. Basert på dette,
har HRP lagt seg på årlige drifts- og vedlikeholdskostnader på 280 000 kroner per km for vei i dagen24
og 2 100 000 kroner per km for broer.
I Statens Vegvesens rapport nr. 13225, er drifts- og vedlikeholdskostnader for tunneler beregnet. Vi
benytter oss av de estimerte kostnadene for oversjøisk 1 tunnelløp for ÅDT 4 000 – 8 000. Drift- og
vedlikeholdskostnadene for oversjøisk tunnel med ett tunnelløp ble i rapporten beregnet til 715 000 kr
per km løp. HRP har benyttet SSBs konsumprisindeks26 til å regne om prisene fra 2011-kroner til 2018kroner.
I skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren27 av 14.05.2018, stiller Nævra et
spørsmål vedr vedlikeholdskostnader for undersjøiske tunneler. 25.05.2018 svarer
samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at «drift og vedlikehold av de undersjøiske tunnelene i Rogfast
og Møreaksen er estimert til ca. 4 mill. kr (ekskl. mva.) per km tunnelløp per år.
Strekningen det er beregnet drifts- og vedlikeholdskostnader for, er Digernes – Molde / Digernes –
Lønset. Dette ettersom strekningen Breivika – Digernes er lik for begge traséer, samt at vi ikke har
detaljer rundt strekningen hva angår antall km tunnel og vei i dagen.
I den samfunnsøkonomiske analysen er drifts- og vedlikeholdskostnader prisjustert årlig med 2 %, ihht
Finansdepartementets Perspektivmelding 2017.
Tabell 7: Drifts- og vedlikeholdskostnader. Oppgitt i kr / km per år. 2018-kroner. For tunneler er kostnadene oppgitt
per tunnelløp.
ELEMENT

Vei i dagen
Bro
Tunnel – oversjøisk
Tunnel – undersjøisk

KOSTNADER
DRIFT- OG
VEDLIKEHOLD
280 000
2 100 000
865 844
4 000 000

MØREAKSEN
Forutsetningene rundt drifts- og vedlikeholdskostnader per år er som oppgitt i tabell 8. Det er
forutsatt 1 løp per km for oversjøisk tunnel. For undersjøisk tunnel, forutsettes det at det bygges to
løp, i tråd med Statens Vegvesens opplysninger i oversendt grunnlag for samfunnsøkonomisk analyse.
De årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene beløper seg til om lag 140 millioner 2018-kroner etter at
trinn 1 er ferdigstilt. Kostnadene vil øke i tråd med forventet prisvekst utover i estimeringsperioden.
Kostnadene til drift og vedlikehold av Møreaksen er i stor grad drevet av at høye drift- og
vedlikeholdskostnader forbundet med den undersjøiske tunnelen langs strekningen. Generelt er
andelen vei i dagen lav relativt til broer og tunneler, som er relativt sett mer kostbare å drifte og
vedlikeholde.

24

I Vedlegg 14 til saken, fremkommer en kostnad på mellom 180 og 250 kr/m per år for ÅDT 1000-2000, oppgitt
i 2013-kroner. Dette er prisjustert til 2018-kroner.
25
Etatsprogrammet Moderne vegtunneler – Drift og vedlikehold – Hovedkostnader. Statens Vegvesen, 2012.
26
Årlige tall for KPI-JAE Totalindeks er benyttet. 2015 = 100.
27
Dokument nr. 15: 1572 (2017 – 2018)
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Tabell 8: Drifts- og vedlikeholdskostnader. Møreaksen – trinn 1. 2018-kroner.
ELEMENT

KM VEI

Vei i dagen

2,5

280 000

700 000

2

2 100 000

6 930 000

11

865 844

9 524 283

15,5

4 000 000

124 000 000

Bro
Tunnel – oversjøisk
Tunnel – undersjøisk

KOSTNADER
DRIFT- OG
VEDLIKEHOLD

ÅRLIG
KOSTNAD

I kapitel 2 antas det at det er sannsynlig at Møreaksen bygges ut i mer to byggetrinn. Under er
driftskostnader for hele strekningen oppgitt.
De årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene beløper seg til om lag 156 millioner 2018-kroner når hele
Møreaksen er ferdigstilt. En økning i antall km oversjøisk tunnel bidrar til ytterligere økning i drifts- og
vedlikeholdskostnader.
Tabell 9: Drifts- og vedlikeholdskostnader. Møreaksen – hele strekningen. 2018-kroner.
ELEMENT

KM VEI

KOSTNADER
DRIFT- OG
VEDLIKEHOLD

ÅRLIG
KOSTNAD

Vei i dagen

19,7

280 000

5 516 000

3,3

2 100 000

6 930 000

Tunnel – oversjøisk

23,2

865 844

20 087 578

Tunnel – undersjøisk

15,5

4 000 000

124 000 000

Bro

ROMSDALSAKSEN
Forutsetningene rundt drifts- og vedlikeholdskostnader per år er som oppgitt i tabellen nedenfor.
De årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene beløper seg til om lag 42 millioner 2018-kroner etter at
trinn 1 er ferdigstilt. Kostnadene vil øke med prisvekst utover i estimeringsperioden.
Drift- og vedlikeholdskostnadene er beregnet til å bli mye lavere enn for Møreaksen. Dette skyldes
primært fraværet av undersjøisk tunnel, samt en høyere andel vei i dagen enn Møreaksen.
Tabell 10: Drifts- og vedlikeholdskostnader. Romsdalsaksen. 2018-kroner.
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ELEMENT

KM VEI

KOSTNADER
DRIFT- OG
VEDLIKEHOLD

ÅRLIG
KOSTNAD

Vei i dagen

50,5

280 000

14 140 000

Bro

10,4

2 100 000

21 840 000

Tunnel – oversjøisk

7,0

865 844

6 060 907

Tunnel – undersjøisk

0,0

4 000 000

0
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4 Trafikkanalyser
4.1 Grunnleggende forutsetninger
DAGENS TRAFIKK
Dagens trafikk på relevante strekninger i korridoren fremgår av tabellen under.
Tabell 11: Faktisk ÅDT i 2017 for strekninger for overført trafikk.
STREKNING

MÅLEPUNKT

ÅDT

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

Ørskog – Hjelset

Gjennomsnittlig ÅDT for strekningen

2 727

2 405

322

Rauma – Molde

Ferge Åfarnes – Sølsnes

1 250

1 013

238

Midsund - Molde

Ferge Solholmen - Mordalsvågen

530

493

37

Kristiansund – Dombås

Tingvoll (Rv70)

1 330

1 197

133

FREMSKREVET TRAFIKK
HRP har benyttet gjennomsnittlig ÅDT for strekningen Ørskog (Valgermo) – Hjelset
(Oppdølsundergangen) som utgangspunkt for trafikkmengden i influensområdet. I 2017 var
gjennomsnittlig ÅDT for denne strekningen 2 727, hvorav 322 var tunge kjøretøy.
Transportøkonomisk Institutt sine Grunnprognoser for persontransport 2014-2050 og
Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 er lagt til grunn for årlig vekst i ÅDT.
HRP har tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås statistikk 11823: Registrerte kjøretøy, etter
drivstofftype, region, euroklasser, statistikkvariabel og år. Dataene som er hentet ut er for personbiler
i Møre og Romsdal per 31.12.2017. Andelene er beregnet for summen av Euroklasser per
drivstofftype. Det er forutsatt en konservativ omfordeling i konsumet av biler med fossile
drivstofftyper til ikke-fossile (inkl hybrid). Se tabellene under.
Tabell 12: Beregnet årlig endring i trafikkarbeid, Møre og Romsdal (Trafikkøkonomisk Institutt, 2014, 2015)
2018-22

2022-28

2028-40

2040-50

2050-

Vekst lette - korte reiser*

1,13 %

0,92 %

0,60 %

0,37 %

0,37 %

Vekst lette - lange reiser**

2,10 %

1,83 %

1,22 %

1,06 %

1,06 %

Vekst tunge

1,80 %

1,90 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

*Under 10 mil
** Over 7 mil
Tabell 13: Andel diesel-, bensin- og el-biler, samt hybridbiler og annet. Faktisk andel per 1.1.2018, Møre og Romsdal
(Statistisk sentralbyrå 2018). HRP har forutsatt en vridning i konsumet fra fossil til ikke-fossilt drivstoff i årene
fremover28.
2018

2018-22

2022-28

2028-40

2040-50

2050-

Dieselbiler

53 %

52 %

50 %

47 %

44 %

44 %

Bensinbiler

42 %

41 %

40 %

39 %

37 %

37 %

EL-biler

2%

3%

5%

7%

9%

9%

Hybrider og annet

3%

4%

5%

7%

10 %

10 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Totalt

28

Det er lagt til grunn et konservativt anslag, da HRP ikke har funnet gode offentlige kilder på forventninger rundt
andelen biler med fossil og ikke-fossilt drivstoff for samlet bilparken
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FREMTIDIG TRAFIKKUTVIKLING I DAGENS SITUASJON
Gitt Transportøkonomisk Institutt sine Grunnprognoser for persontransport 2014-2050 (2014) og
Grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 (2015), vil den fremtidige utviklingen i trafikken i
influensområdet bli som i figur 4 under, for hhv lette og tunge kjøretøy.
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

ÅDT Lette, begge traséer

ÅDT Tunge, begge traséer

Figur 5: Fremskrevet trafikkutvikling i influensområdet..

4.2 Overført trafikk
Vurderinger rundt trafikkoverføring fra konkurrerende traséer er blant annet foretatt på bakgrunn av
kunnskap rundt sjåførers verdsetting av tid. Dette er i tråd med tidskostnadene oppgitt i Statens
Vegvesens Håndbok V712.
Det er knyttet verdier av spart reisetid for alle typer reiser (se kap 5 for gjennomgang av
forutsetninger rundt dette). Dette vil si at alle sjåfører har en nytte som er positiv med hensyn til
tidsbesparelser. Vi kan derfor forvente at trafikk overføres fra en trasé til en annen dersom dette
medfører betydelige tidsbesparelser.
Samtidig vil ferjeavløsningsprosjekt være bompengefinansiert. Det er sannsynlig at dette avviser noe
av trafikk fra konkurrerende traséer.
I tabellene 2, 3 og 4 i kapitel 2 viste vi forventede tidsbesparelser for ulike veistrekninger for
Møreaksen og Romsdalsaksen. Av tabellen ser vi at det er betydelige tidsbesparelser for
Romsdalsaksen for traséene Rauma – Molde og Kristiansund – Dombås. Samferdselsdepartementet
definerer i NTP og budsjettsammenheng 8 nasjonale transportkorridorer29. I følge departementet
håndterer de nasjonale transportkorridorene de viktigste lange transportene i Norge og er strategisk
viktig for konkurransekraften til norsk næringsliv. Blant disse er korridor 6. Oslo – Trondheim, med
armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund.
Tabellen under viser strekningene vi vurderer som aktuelle for trafikkoverføringer for Møreaksen og
Romsdalsaksen. Vi har vurdert at det ikke overføres noe trafikk fra Aukra, ettersom et prosjekt som
kobler sammen Otrøya og Aukra ikke er inkludert i konseptet for Møreaksen. Tabellen viser ÅDT

29

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonaltransportplan/innsiktsartikler/nasjonale-transportkorridorer/id2476408/
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samlet sett, og fordelt på lette og tunge kjøretøy ved de ulike målepunktene. Dette danner
utgangspunktet for beregningene av overført trafikk til hhv Møreaksen og Romsdalsaksen.
Tabell 14: Estimert ÅDT i 2032 for strekninger for overført trafikk. Fremskrevet ÅDT ihht prognoser for vekst,
estimert av TØI (Trafikkøkonomisk Institutt, 2014, 2015)
STREKNING

MÅLEPUNKT

ÅDT

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

Rauma – Molde

Ferge Åfarnes – Sølsnes

1 459

1 153

306

Midsund - Molde

Ferge Solholmen - Mordalsvågen

Kristiansund – Dombås

Sunndalsøra (Rv70)

609

561

48

1 534

1 363

171

Tabell 15 og 16 viser estimert trafikkoverføring fra de ulike strekningene for hhv Romsdalsaksen og
Møreaksen.
Det vil, grunnet store tidsbesparelser for trafikanter som i dag benytter andre ruter, overføres trafikk
til både Romsdalsaksen og Møreaksen. Overføring av godstransport er blant annet begrunnet ut fra
resultater i Godsundersøkelse for Vestlandet30. Denne rapporten undersøker blant annet
godsstrømmer til og fra Vestlandet og internt mellom regioner på Vestlandet.
For Romsdalsaksen forventes det noe overført trafikk for strekningene Rauma – Molde og Kristiansund
– Dombås. Dette grunnet tidsbesparelser på opp mot 30 minutter for begge strekningene. Det antas
at det først og fremst overføres tungtransport fra Kristiansund – Dombås, ettersom Romsdalsaksen gir
en bedre sammenkobling med eksportveien enn i dag. I Godsundersøkelse for Vestlandet er blant
annet sjåfører som kjørte fergesambandet Sølsnes – Åfarnes og sjåfører ved Sunndalsøra intervjuet.
Resultatene av undersøkelsen for Sølsnes – Åfarnes at de største godsmengdene over intervjustedet
går mellom Nordmøre og Romsdal og Sør- og Østlandet. Den nest største relasjonen er trafikk mellom
Nordmøre og Romsdal og Rauma. Videre utgjør godstransport mellom Nordmøre og Romsdal og
utlandet om lag 7,5 prosent. Til sammen utgjør disse nærmere 95 prosent av alt gods over
strekningen. HRP mener det er sannsynlig at store tidsbesparelser på strekningen vil vri transporten
bort fra fergesambandet. Det er lagt til grunn at 85 prosent av langtransporten overføres til
Romsdalsaksen, som vi anser som et konservativt estimat.
Når det gjelder resultatene av undersøkelsen ved Sunndalsøra, viser at de største godsmengdene over
Sunndalsøra transporteres mellom Nordmøre og Romsdal og Sør- og Østlandet. Den tredje
varestrømmen er mellom Nordmøre og Romsdal og utlandet. Til sammen utgjør dette 64 prosent av
all godstransporten over Sunndalsøra. Også her antar vi at store tidsbesparelser medfører en økning i
trafikken på Romsdalsaksen. Det er lagt til grunn at 50 prosent av tunge kjøretøy overføres til
Romsdalsaksen. Vi anser det som sannsynlig at dette anslaget er konservativt.
For Møreaksen forventes det at det overføres trafikk fra Midsund – Molde grunnet broen det legges
opp til mellom Otrøya og fastlandet. For de øvrige strekningene, er tidsbesparelsene så marginale at
det antas at en evt etterspørselsøkning som følge av kortere reisetid spises opp av den negative
etterspørselseffekten som følge av bompenger.
Tabell 15: Andel overført trafikk strekninger - Romsdalsaksen og Møreaksen.
STREKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

Rauma – Molde

35 %

85 %

0%

0%

Midsund - Molde

0%

0%

100 %

100 %

Kristiansund – Dombås

3%

50 %

0%

0%

30

Godsundersøkelse for Vestlandet. Asplan Viak, 2018.
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Tabell 16: ÅDT overført trafikk strekninger – Romsdalsaksen og Møreaksen. 2032 – første år etter åpning av ny vei.
STREKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

ÅDT
LETTE

ÅDT
TUNGE

Rauma – Molde

403

260

0

0

Midsund - Molde

0

0

561

48

85

178

0

0

Kristiansund – Dombås

4.3 Nyskapt trafikk
Til grunn for trafikkøkningen som følge av ferjefri forbindelse mellom Vestnes og Molde, har HRP lagt
til grunn funnene til Welde, Tveter og Odeck (2017). I Concepts arbeidsrapport Trafikkprognoser og
trafikkutvikling i ferjeavløsningsprosjekter undersøker de hvorvidt trafikkprognoser er presise for
ferjeavløsningsprosjekt. De ser på 38 ferjeavløsningsprosjekt åpnet i perioden 1970 til 2013, som
utgjør 80 prosent av alle ferjeavløsningsprosjekt i perioden.
Welde, Tveter og Odeck finner at engangsøkningen fra ferje til fast forbindelse i gjennomsnitt er 116
prosent fra siste hele år med ferje til første hele år med fast forbindelse. Dog er variansen stor, med et
standardavvik på 113 prosent.
I rapporten har vi lagt til grunn en engangsøkning i trafikken på 116 prosent. For Møreaksen er det
forutsatt at 90 prosent av denne økningen kommer som en følge av det første utbyggingstrinnet,
mens de resterende 10 prosentene kommer når hele veistrekningen er ferdigstilt. Dette er blant annet
begrunnet i trafikanters verdsetting av tid. Ettersom den potensielle reisetidsgevinsten ikke fullt ut er
utnyttet i trinn 1, er det vurdert at dette fører til noe utsettelse av nyskapt trafikk.
Alle prosjektene i utvalget Welde et al. (2017) ser på, har vært delvis finansiert med bompenger. HRP
vurderer derfor at evt trafikkavvisning som følge av bompenger inngår i beregningene til Welde,
Tveter og Odeck. Vi ser derfor ikke på trafikkavvisingseffekter som følge av bompengefinansierte
veistrekninger i analysen av trafikkutviklingen.
Det skilles ikke på økningen i nyskapt trafikk for de to alternativene. Reelt sett kan det tenkes at
effekten av redusert reisetid er høyere for Romsdalsaksen enn Møreaksen og vice versa. Ex ante er det
vanskelig å vite om effekten av kortere reisetid har større effekt på reisende fra Rauma-området enn
reisende fra Otrøya. Vi tror likevel vi har fanget opp store deler av dette ved at vi innarbeider både
overført og nyskapt trafikk i modellen vår.
Tabell 17: Engangsøkning i trafikk fra ferje til fast forbindelse (Welde, Tveter og Odeck, 2017).
ENGANGSØKNING I TRAFIKK
Romsdalsaksen

116 %

Møreaksen – trinn 1

104,4 %

Møreaksen – trinn 2

11,6 %

Møreaksen - samlet

116 %

FREMTIDIG TRAFIKKUTVIKLING
En summering av forventet trafikkvekst, nyskapt trafikk og overført trafikk gir en forventet samlet
vekst i ÅDT for hhv lette og tunge kjøretøy for Møreaksen og Romsdalsaksen som vist i figurene under.
For lette kjøretøy er det en marginal forskjell i forventet fremtidig ÅDT mellom Romsdalsaksen og
Møreaksen. Det er ventet høyere trafikk på Romsdalsaksen i en periode inntil hele Møreaksen er
ferdigstilt. Dette viser en sannsynlig utsettelse av effekten på nyskapt trafikk for Møreaksen, grunnet
en forskyving av realiseringen av hele veistrekningen mellom Digernes og Molde.
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Trafikkutviklingen er noe høyere for Romsdalsaksen når det gjelder tunge kjøretøy. Dette skyldes en
forventning om overført trafikk fra andre veistrekninger, grunnet store tidsbesparelser som følge av
realiseringen av Romsdalsaksen. Romsdalsaksen vil kunne knytte sammen to årer av nasjonal
transportkorridor 6, ved at både langtransport fra Ålesund og fra Kristiansund vil få nytte av den. Dette
forventes å få en sterkere effekt på tungtransport enn persontransport.
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Figur 6: Trafikkutvikling – nyskapt og overført trafikk. Lette kjøretøy.
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Figur 7: Trafikkutvikling – nyskapt og overført trafikk. Tunge kjøretøy.
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4.4 Samlet trafikkmengde
Under vises beregnet fremtidig trafikkmengde for Romsdalsaksen og Møreaksen, brutt ned på
eksisterende, overført og nyskapt trafikk.
Tabellen viser at Romsdalsaksen er beregnet å ha en god del mer trafikk i 2035 enn Møreaksen. For
lette kjøretøy minker gapet mellom trafikkarbeid på lengre sikt, mens det fortsatt er en god del mer
trafikk på Romsdalsaksen når det gjelder tunge kjøretøy – også på lang sikt.
Tabell 18: Beregnet fremtidig ÅDT.
STREKNING
Eksisterende
trafikk
Romsdalsaksen

Overført
trafikk
Nyskapt
trafikk
Trafikk inkl overført
og nyskapt
Eksisterende
trafikk

Møreaksen

Overført
trafikk
Nyskapt
trafikk
Trafikk inkl overført
og nyskapt
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2020

2035

2050

2065

Lette

2 487

2 787

2 973

3 143

Tunge

340

433

534

657

Lette

-

497

530

561

Tunge

-

457

563

693

Lette

-

3 156

3 367

3 558

Tunge

-

532

655

807

Lette

2 487

6 441

6 870

7 262

Tunge

340

1 422

1 752

2 158

Lette

2 487

2 787

2 973

3 143

Tunge

340

433

534

657

Lette

-

571

609

644

Tunge

-

50

61

76

Lette

-

2 837

3 319

3 508

Tunge

-

480

635

782

Lette

2 487

6 196

6 902

7 295

Tunge

340

963

1 230

1 515
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5 Verdsetting av effekter
5.1 Grunnleggende forutsetninger
TIDSAVHENGIGE KJØRETØYKOSTNADER
I Statens Vegvesens Håndbok V712 – Konsekvensanalyser (2018), fremkommer tidsavhengige
kostnader i kapitel 5.3.3. Det fremkommer ikke tidsverdier for båter. Det presiseres at verdsetting av
tidsforbruket i tilknytning til ferjesamband tar utgangspunkt i tidsverdiene for transportmiddelet
trafikanten benytter på resten av reisen. Kostnadene som fremkommer i Håndbok V712 er oppgitt i
2016-kroner. HRP har benyttet SSBs konsumprisindeks31 til å regne om prisene til 2018-priser.
Videre oppgis gjennomsnittlig reisehensiktsfordeling, samt personbelegg for lette biler i Håndbok
V712.
I tabell 19 under er tidsavhengige kjøretøyskostnader i 2018-kroner oppgitt for reiser over 200 km,
reiser mellom 70 km og 200 km og reiser under 70 km.
Tabell 20 oppgir gjennomsnittlig reisehensiktsfordeling og personbelegg for reiser over 200 km, reiser
mellom 70 km og 200 km og reiser under 70 km.
Tabell 19: Tidsavhengig kjøretøykostnader. Kroner per persontime.
TYPE KOSTNAD
(KR / PERSONTIME)

REISER OVER
200 KM

REISER
70- 200 KM

REISER UNDER
70 KM

Tjenestereise, lette kjøretøy

463

463

463

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

224

224

103

Fritid, lette kjøretøy

174

174

88

Samfunnsøkonomisk kostnad, tunge

696

696

696

Tabell 20: Reisehensikt og personbelegg.
REISEHENSIKT

Tjenestereise, lette kjøretøy

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

Fritid, lette kjøretøy

Andel

REISER OVER
200 KM

REISER
70- 200 KM

REISER
UNDER 70
KM

0.07

0.09

0.2

1.2

1.2

1.15

0.04

0.15

0.23

1.2

1.2

1.1

0.89

0.77

0.56

2.6

2.2

1.9

Personbelegg
Andel
Personbelegg
Andel
Personbelegg

EKSTERNE MARGINALE KOSTNADER
Til grunn for beregninger av eksterne marginale kostnader, ligger satsene som er beregnet i TØI
rapport 1307/2014, revidert 2016 (Thune-Larsen, Veisten, Rødseth, & Klæboe, 2016). Satsene er i TØIrapporten oppgitt i 2012-kroner, og er derfor regnet om til 2018-kroner ved å bruke SSBs
konsumprisindeks32. Satsene fremkommer i tabellene 21 og 22.

31
32

Årlige tall for KPI-JAE Totalindeks er benyttet. 2015 = 100.
Årlige tall for KPI-JAE Totalindeks er benyttet. 2015 = 100.
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Tabell 21: Eksterne marginale kostnader – forutsetninger.
SPREDT (NOK)

TETT (NOK)

STORT
TETTSTED
(NOK)

Personbil, diesel

0.01

0.05

0.17

Personbil, bensin

0.01

0.02

0.10

Personbil, el

0.00

0.00

0.00

Personbil, hybrid

0.01

0.01

0.05

NOX

Tungtransport

0.18

0.78

2.95

PM10

Personbil, diesel

0.00

0.05

0.32

Personbil, bensin

0.00

0.03

0.20

Personbil, el

0.00

0.00

0.00

EKSTERNE MARGINALE
KOSTNADER (KR/KM)
NOX

Personbil, hybrid

0.00

0.02

0.10

PM10

Tungtransport

0.00

0.23

1.61

CO2

Personbil, diesel

0.01

0.09

0.50

Personbil, bensin

0.01

0.06

0.31

Personbil, el

0.00

0.00

0.00

Personbil, hybrid

0.01

0.03

0.15

Tungtransport

0.18

1.01

4.56

CO2

Tabell 22: Eksterne marginale kostnader – forutsetninger.
EKSTERNE MARGINALE
KOSTNADER (KR/KM)

SPREDT (NOK)

TETT (NOK)

BY (NOK)

Støy, personbil

0.00

0.02

0.02

Støy, tungtransport

0.00

0.12

0.15

Ulykker, personbil

0.10

0.35

0.35

Ulykker, tungtransport

0.91

2.86

2.86

Slitasje, personbil

0.00

0.00

0.00

Slitasje, tungtransport

0.87

0.87

0.87

5.2 Prissatte nyttevirkninger
TIDSAVHENGIGE KJØRETØYKOSTNADER
Basert på forutsetningene over og antall minutter reisevei for veistrekningene, finner man de
tidsavhengige kjøretøykostnadene for hele veistrekningen for hver enkelt trasé. Ettersom verdsetting
av tidsforbruket i tilknytning til ferjesamband tar utgangspunkt i tidsverdiene for transportmiddelet
trafikanten benytter på resten av reisen, er reisetid med ferje inkludert for de traséene hvor dette er
aktuelt. Ventetid er inkludert i reisetid med ferje.
Tabellene 23 – 26 viser tidsavhengige kjøretøysbesparelser i kroner for lette og tunge kjøretøy for
Romsdalsaksen, Møreaksen – trinn 1 og Møreaksen med full effekt, målt som avvik fra nullalternativet.
Lette kjøretøy er inndelt etter reisehensikt. De tidsavhengige kjøretøybesparelsene fremkommer ved å
gange ut satsene oppgitt i tabell 19 med beregnet reisetid målt i minutter, som oppgitt i tabellene 2, 3
og 4.
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Tabell 23: Tidsavhengige kjøretøybesparelser for strekningen Ålesund- Molde, sett opp mot nullalternativet.
2018-kroner per kjøretøy.
ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN
(TRINN 1)

MØREAKSEN
(FULL
EFFEKT)

Tjenestereise, lette kjøretøy

-270

-193

-316

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

-130

-93

-153

Fritid, lette kjøretøy

-102

-73

-119

Samfunnsøkonomisk kostnad,
tunge kjøretøy

-426

-305

-500

REISEHENSIKT

Tabell 24: Tidsavhengige kjøretøybesparelser for strekningen Rauma- Molde, sett opp mot nullalternativet.
2018-kroner per kjøretøy.
ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN
(TRINN 1)

MØREAKSEN
(FULL
EFFEKT)

Tjenestereise, lette kjøretøy

-254

0

0

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

-57

0

0

Fritid, lette kjøretøy

-48

0

0

-402

0

0

REISEHENSIKT

Samfunnsøkonomisk kostnad,
tunge kjøretøy

Tabell 25: Tidsavhengige kjøretøybesparelser for strekningen Midsund- Molde, sett opp mot nullalternativet.
2018-kroner per kjøretøy.
ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN
(TRINN 1)

MØREAKSEN
(FULL
EFFEKT)

Tjenestereise, lette kjøretøy

0

-224

-224

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

0

-50

-50

Fritid, lette kjøretøy

0

-42

-42

Samfunnsøkonomisk kostnad,
tunge kjøretøy

0

-353

-353

REISEHENSIKT

Tabell 25: Tidsavhengige kjøretøybesparelser for strekningen Kristiansund- Dombås, sett opp mot nullalternativet.
2018-kroner per kjøretøy.
ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN
(TRINN 1)

MØREAKSEN
(FULL
EFFEKT)

Tjenestereise, lette kjøretøy

-185

0

0

Til/fra arbeid, lette kjøretøy

-57

0

0

Fritid, lette kjøretøy

-48

0

0

-292

0

0

REISEHENSIKT

Samfunnsøkonomisk kostnad,
tunge kjøretøy

Tabell 27 oppgir aggregerte, tidsavhengige kjøretøybesparelser for Romsdalsaksen og Møreaksen.
Tallene er oppgitt som besparelser i tidsavhengige kostnader kontra nullalternativet. Tallene
fremkommer ved å multiplisere de tidsavhengige kjøretøykostnadene som vises i tabellene 23-26 med

27

fremskrevet ÅDT for den aktuelle strekningen og antall dager per år. Tallene er oppgitt som
nyttegevinster relativt til nullalternativet.
I 2035, 2050 og 2065 vises det en betydelig besparelse i tidsavhengige kjøretøykostnadene for både
Romsdalsaksen og Møreaksen sammenliknet med nullalternativet.
I 2035 er det ventet en større samfunnsøkonomisk gevinst for strekningen Ålesund – Molde for
Romsdalsaksen enn for Møreaksen. Det skyldes en utsettelse i tid for utbyggingen av hele
veistrekningen mellom Ålesund og Molde for Møreaksen, som gir en noe lenger reisetid enn
Romsdalsaksen. Når begge byggetrinnene for Møreaksen er ferdigstilt, er nyttegevinsten en del
høyere for Møreaksen enn for Romsdalsaksen.
Når det gjelder strekningen Rauma – Molde, forventes det en langt høyere samfunnsøkonomisk
nyttevirkning for denne strekningen for Romsdalsaksen enn for Møreaksen. Dette skyldes
Romsdalsaksen nærhet til E136 og dertil hørende tidsbesparelser vis-á-vis nullalternativet og
Møreaksen. Det er også ventet en betydelig samfunnsøkonomisk nyttegevinst for strekningen
Kristiansund – Dombås for Romsdalsaksen, sett opp mot Møreaksen og nullalternativet. Dette på
grunn av en langt kortere reisevei fra Kristiansund til Dombås, og derfor til Sør- og Østlandet og
utlandet, med Romsdalsaksen. Ettersom antagelsene rundt overført trafikk er relativt konservative for
begge ovennevnte strekninger, er det sannsynlig at nyttegevinsten vil kunne bli høyere enn estimert.
For Møreaksen er det forventet en samfunnsøkonomisk gevinst for strekningen Midsund – Molde,
ettersom reiseveien forventes å bli betraktelig kortere enn hva den er i dag.
Tabell 26: Tidsavhengige kjøretøygevinster for Romsdalsaksen og Møreaksen. Utvalgte år. I millioner kroner
(løpende priser).
STREKNING

Romsdalsaksen

Møreaksen

2035

2050

2065

Ålesund Molde

Lette

682,4

979,6

1 393,5

Tunge

210,4

348,8

578,3

Rauma –
Molde

Lette

26,1

37,4

53,2

Tunge

55,8

92,4

153,3

Midsund –
Molde

Lette

0,0

0,0

0,0

Tunge

0,0

0,0

0,0

KristiansundDombås

Lette

8,0

11,5

16,3

Tunge

27,7

46,0

76,2

Ålesund Molde

Lette

461,7

1 138,9

1 620,1

Tunge

142,4

401,5

665,7

Rauma –
Molde

Lette

0,0

0,0

0,0

Tunge

0,0

0,0

0,0

Midsund –
Molde

Lette

31,8

45,7

65,0

Tunge

9,0

14,9

24,8

KristiansundDombås

Lette

0,0

0,0

0,0

Tunge

0,0

0,0

0,0

EKSTERNE MARGINALE KOSTNADER
Basert på forutsetningene over, avstanden i kilometer for de ulike traséene, samt andelen av
veistrekningen som går gjennom tettbebyggelse, finner man de eksterne marginale kostnadene for
strekningen Ørskog - Hjelset. Tabellene 21 og 22 viste kostnaden per kjøretøy i kroner for hhv lette og
tunge kjøretøy for eksisterende trasé, Romsdalsaksen, Møreaksen – trinn 1 og Møreaksen med full
effekt. HRP har beregnet at 14,8 prosent av dagens veistrekning går gjennom tettbebyggelse i
ovennevnte strekning. For Møreaksen er det beregnet at 15,6 prosent av strekningen går gjennom
tettbebyggelse, mens den er beregnet til 0 prosent for Romsdalsaksen. Eksisterende trasé er anslått å
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være 47 km lang, Romsdalsaksen er anslått til å være 59 km lang og Møreaksen er anslått å være 63
km lang mellom Ørskog og Hjelset.
Tabell 28 oppgir aggregerte, eksterne marginale kostnader for Romsdalsaksen og Møreaksen. Tallene i
tabellen er oppgitt som avvik fra eksterne marginale kostnader for fremskrevne trafikktall for dagens
trafikk. Tallene fremkommer ved å multiplisere de eksterne marginale kostnader som fremkommer i
tabellene 21 og 22 med fremskrevet ÅDT, andel vei i tettbebyggelse, lengden på strekningen og antall
dager per år.
Tabellen viser at de eksterne marginale kostnadene er høyere enn nullalternativet for både
Møreaksen og Romsdalsaksen. Dette skyldes økt trafikkarbeid for begge strekningene.
Tabell 27: Eksterne marginale kostnader for Romsdalsaksen og Møreaksen, målt i avvik fra nullalternativet..
Utvalgte år. I millioner kroner (løpende priser).
STREKNING
NOX

PM10
Romsdalsaksen

CO2

Støy

Ulykker

Slitasje

NOX

PM10

Møreaksen

CO2
Støy
Ulykker
Slitasje

2035

2050

2065

Lette

- 0,9

- 1,2

- 1,7

Tunge

- 4,3

- 7,1

- 11,7

Lette

0,4

0,6

0,9

Tunge

0,4

0,7

1,2

Lette

- 0,4

- 0,6

- 0,8

Tunge

- 3,8

- 6,3

- 10,5

Lette

0,3

0,4

0,6

Tunge

0,2

0,4

0,7

Lette

- 8,2

- 11,7

- 16,6

Tunge

- 23,3

- 38,6

- 64,0

Lette

- 0,1

- 0,1

- 0,2

Tunge

- 25,8

- 42,9

- 71,0

Lette

- 1,5

- 2,2

- 3,1

Tunge

- 4,7

- 8,4

- 13,9

Lette

- 0,6

- 0,9

- 1,3

Tunge

- 0,6

- 1,1

- 1,8

Lette

- 2,1

- 3,1

- 4,5

Tunge

- 5,4

- 9,5

- 15,7

Lette

- 0,4

- 0,6

- 0,9

Tunge

- 0,3

- 0,6

- 1,0

Lette

- 15,6

- 24,2

- 34,5

Tunge

- 20,9

- 36,9

- 61,2

Lette

- 0,1

- 0,2

- 0,2

Tunge

- 14,8

- 26,2

- 43,4
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5.3 Ikke-prissatte effekter
Flere av virkningene knyttet til utbygging av ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden vil ikke i tilstrekkelig
grad kunne la seg kvantifisere i monetære størrelser. I Finansdepartementets rundskriv R109/2014
fremkommer det at også virkninger uten en kroneverdi skal vurderes, slik at det beslutningstaker gis
grunnlag for å ta hensyn til dem i vurderingen av de ulike tiltakene. I tråd med vanlig praksis for
vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, benytter vi oss av pluss-minus-metoden for verdsetting av
de kvalitative virkningene.
Ved bruk av pluss-minus-metoden skal ikke-prissatte virkninger vurderes etter henholdsvis betydning
og omfang, som til sammen utgjør en konsekvens. Konsekvens er endringen relativt til nullalternativet
og vurderes ved hjelp av en skala basert på plusser og minuser. Vi har lagt til grunn en nidelt skala,
som spenner fra meget stor negativ konsekvens (fire minuser) via ingen konsekvens (0) til meget stor
positiv konsekvens (fire plusser). Dette er forklart i figuren nedenfor.

Betydning

Omfang

Konsekvens

Hvor mange blir
berørt av
virkningen?

I hvilken grad blir
man berørt?

Verdsetting basert
på betydning og
omfang

Vurderes på tredelt
skala:

Vurderes på syvdelt
skala:

Vurderes på nidelt
skala:

1. Liten
2. Middels
3. Stor

1. Stort positivt
2. Middels positivt
3. Lite positivt
4. Intet
5. Lite negativt
6. Middels negativt
7. Stort negativt

Fra (----) til (++++)

Sammenhengen mellom omfang, betydning og konsekvens er illustrert i konsekvensmatrisen
nedenfor.
BETYDNING
OMFANG
Stort positivt
Middels positivt

LITEN

MIDDELS

HØY

+ / ++

++ / +++

+++ / ++++

0/+

++

++ / +++

Lite positivt

0

0/+

+ / ++

Intet

0

0

0

Lite negativt

0

0/-

- / --

Middels negativt

0/-

--

-- / ---

Stort negativt

- / --

-- / ---

--- / ----

I Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensutredninger, fremgår det at ikke-prissatte
konsekvenser skal undersøkes innenfor følgende fagområder:
-
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Landskapsbilde
Friluftsliv / by- og bygdeliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser
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Når det gjelder friluftsliv / by- og bygdeliv, naturmangfold og naturressurser, antas det at det ikke er
noe som skille Møreaksen og Romsdalsaksen. Vi drøfter derfor ikke disse nærmere.

TUNNEL
Mange bilister opplever både ubehag og utrygghet i dype og tett trafikkerte tunneler33. Ettersom en
betydelig andel nordmenn har en subjektiv oppfatning av at kjøring i tunnel er en negativ opplevelse34,
blant annet uttrykte så mye som 40 prosent av de eldre et sterkt ubehag ved å kjøre i tunnel i en
tidligere undersøkelse ved SINTEF. De berettet om vegger og veibaner som syntes å skrumpe inn, og
en følelse av å være helt utmattet når de endelig nådde åpningen av tunnelen.
HRP anser derfor dette som en ikke-prissatt virkning av et veitiltak.
Det er forutsatt om lag 7 km vei i oversjøisk tunnel for Romsdalsaksen. Strekningen inneholder ikke
undersjøisk tunnel. For Møreaksen er det planlagt 23,2 km vei i oversjøisk tunnel og drøye 15 km vei i
undersjøisk tunnel.
Begge alternativet vil gi en mer negativ kjøreopplevelse grunnet tunnel på deler av strekningen.
Møreaksen har flere km vei i tunnel enn Romsdalsaksen og kommer derfor relativt sett dårligere ut.

LANDSKAPSBILDE
Både Møreaksen og Romsdalsaksen vil på deler eller hele strekningen få en spektakulær utsikt for
trafikantene. For Møreaksen begrenser dette seg til strekningen over broa mellom Otrøya og Julbøen.
For Romsdalsaksen vil stort sett hele strekningen mellom Lønset og Hjelvika ha et landskapsbilde som
for trafikantene vil kunne oppfattes som spektakulær. Dette gjelder i særlig grad for trafikanter som
kjører fra nordsiden av Romsdalsfjorden.
Det er to nasjonale turistveger i området – Atlanterhavsveien ved Kristiansund og Trollstigen i Rauma.
HRP har ikke undersøkt hva som utgjør kriteriene for å bli nasjonal turistveg, men antar at
Romsdalsaksen har i større grad oppnår disse enn Møreaksen.
Innovasjon Norges Turistundersøkelse sommer 2018 viser at turister i Norge er særlig opptatt
naturopplevelser. Begge akser gir god tilgang til naturopplevelser, hvor Møreaksen gir bedre tilgang til
Otrøya og øyriket i Romsdal, mens Romsdalsaksen gir bedre tilgang til Romsdalsalpene.
Romsdalsaksen som veistrekning gir en merverdi når det gjelder naturopplevelse på vei til reisemålet.

KULTURARV
I denne kategorien, vurderes alternativenes tilgang til kulturarv. Prosjektenes evt inngripen i
kulturminner er vurdert i kategorien «inngripen i natur».
Både Møreaksen og Romsdalsaksen vil gi kortere reisevei og tilgang til kulturminner. For Møreaksen
gir veien bedre tilgang til kulturminner på Otrøya.
Romsdalsaksen gir tilgang til fredede kulturminner og landskapsvernområde på Veøya.

INNGRIPEN I NATUR
I varierende grad vil både Romsdalsaksen og Møreaksen gripe inn i naturen og landskapsbildet. Når
det gjelder Romsdalsaksen, vil det være flere broer mellom Hjelvika og Sølsnes som forstyrrer
landskapsbildet og derfor er en inngripen i naturen langs strekningen. Når det gjelder Møreaksen, vil
broen fra Otrøya til Julbøen være en inngripen i landskapsbildet.
Når det gjelder prosjektets inngripen i kulturarv, antas det at begge alternativer vil kunne berøre
kulturminner. For Møreaksen, vil broen fra Otrøya til Julbøen kunne berøre fredede kulturminner fra
jernalder/bronsealder på Julneset35. For Romsdalsaksen, er fredede kulturminner og
33

https://samferdsel.toi.no/meninger/bygg-bro-glem-tunnel-article33589-677.html
https://gemini.no/2010/02/et-stort-antall-mennesker-foler-ubehag-i-tunnel-men-angsten-kan-dempes/
35
Riksantikvarens kart over kulturminner
34
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landskapsvernområde på Veøya begrenset til et område på nordsiden av Veøya. Veien er tenkt bygget
med sjøfylling eller påler like sør for øya. Det vurderes derfor at Romsdalsaksen ikke vil berøre
kulturminnene eller landskapsvernområdet i særlig grad. Romsdalsaksen vil kunne berøre ikkevernede kulturminner sør på øya.

VEKTING AV IKKE-PRISSATTE VIRKNINGER
Vektingen av de ikke-prissatte effektene for Romsdalsaksen og Møreaksen er stilt opp i tabellen under.
Virkningene er målt opp mot nullalternativet.
I nullalternativet er det i dag ikke tunnel mellom Ålesund og Molde. En liten del av strekningen for
Romsdalsaksen består av tunnel. Dette anses som negativt relativt til nullalternativet, og er derfor gitt
scoren (-). Møreaksen består av flere, lengre strekninger med tunnel. Blant disse strekningene er en
strekning på 15 km i undersjøisk tunnel. Møreaksen er derfor gitt scoren (---).
Begge alternativer anses å ha et positivt bidrag til kjøreopplevelsen kontra nullalternativet. Grunnet
lengre strekninger med vei i dagen, anses Romsdalsaksen å ha et mer positivt bidrag til dette enn
Møreaksen. Videre gir begge akser god tilgang til naturopplevelser, hvor Møreaksen gir bedre tilgang
til Otrøya og øyriket i Romsdal, mens Romsdalsaksen gir bedre tilgang til Romsdalsalpene.
Romsdalsaksen som veistrekning gir en større merverdi når det gjelder naturopplevelse på vei til
reisemålet.
Både Romsdalsaksen og Møreaksen vil gripe inn i naturen og landskapsbildet, som gir en negativ ikkeprissatt nytteverdi sammenliknet med nullalternativet. Det er vurdert at Romsdalsaksen vil ha et mer
negativt bidrag til dette enn Møreaksen.
Begge alternativer vil gi kortere reisevei og tilgang til kulturminner. Begge vil også i varierende grad
direkte berøre kulturminner. For Møreaksen gir veien bedre tilgang til kulturminner på Otrøya.
Møreaksen ser ut til å berøre fredede kulturminner fra jernalder/bronsealder på Julneset.
Romsdalsaksen gir tilgang til fredede kulturminner og landskapsvernområde på Veøya. Romsdalsaksen
berører i liten grad disse kulturminnene, men kan berøre ikke-vernede kulturminner sør på øya.
Tabell 28: Ikke-prissatte virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet.
NYTTE

IKKEPRISSATTE
EFFEKTER

VIRKNING

ROMSDALSAKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

Tunnel

(-)

(----)

+++

Landskapsbilde

++

+

+

Kulturarv

++

+

+

(---)

(--)

(-)

Inngripen i natur

32

Samfunnsøkonomisk analyse 6

6 Samfunnsøkonomisk analyse
I dette kapitlet presenteres de samfunnsøkonomiske effektene av konseptene.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen:
-

Investeringsperioden strekker seg til 5 år for hvert byggetrinn
Analyseperioden settes til 40 år, fra i 2027 til 2066. Restverdi settes til 0
Kalkulasjonsrenten er lik 4 prosent
Prisnivået er i løpende kroner – basisåret er 2018, med årlig prisjustering på 2 prosent
Sammenligningsåret er 2019
Det legges ikke til grunn bompengefinansiering

6.1 Nytte- kostnadsvirkninger av
prosjektene
Tabellen under er en sammenstilling av de nytte- og kostnadsvirkninger knyttet til Romsdalsaksen og
Møreaksen, som fremkommer i kapitel 3 og 5. Summene i tabellen fremkommer ved å neddiskontere
summen av hhv investering- og driftskostnader, tidsavhengige kjøretøykostnader og eksterne
marginale kostnader. På den måten finner man netto nåverdi for hhv Romsdalsaksen og Møreaksen.
Tabell 29: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet (netto
nåverdi. Milliarder 2019-kroner).
KOST / NYTTE

KOSTNAD

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFERANSE

20,7

23,9

- 3,2

0,2

1,8

- 1,6

Sum investerings- og driftskostnad

20,9

25,7

- 4,8

Sparte reisetidskostnader
persontransport

10,5

11,1

- 0,6

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,9

3,9

1,0

Investering

Tiltakets investeringskostnad

Drift

Endrede driftskostnader

Prissatte
effekter

Eksterne marginale kostnader
NYTTE

- 1,1

- 1,1

0,0

14,3

13,9

0,4

Tunnel

(-)

(----)

+++

Landskapsbilde

++

+

+

Sum prissatt nytte
Ikkeprissatte
effekter

Kulturarv
Inngripen i natur

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

++

+

+

(---)

(--)

(-)

6,6

11,8

- 5,2

Tabellen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene ved Møreaksen er 5,2 milliarder kroner høyere
enn for Romsdalsaksen.
Dette er primært drevet av ulikheter i investerings- og driftskostnader. Disse kostnadene er 4,8 mrd kr.
høyere for Møreaksen enn Romsdalsaksen. Nåverdien av investeringskostnadene ved Romsdalsaksen
og Møreaksen er på henholdsvis 20,7 mrd. kr og 23,9 mrd. Videre utgjør drifts- og
vedlikeholdskostnadene 1,6 mrd mer for Møreaksen enn Romsdalsaksen. Ulikheter i drifts- og
vedlikeholdskostnader er knyttet til at Møreaksen legger opp til en høy samlet andel tunneler, som er
langt mer kostbart i drift enn vei i dagen.
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Når det gjelder de prissatte nyttevirkningene, er disse positive for både Romsdalsaksen og Møreaksen.
Differansen mellom de prissatte nyttevirkningene for persontransport er marginal. Når det gjelder
tidsbesparelser for næringstransport er nyttevirkningene vesentlig høyere for Romsdalsaksen enn for
Møreaksen. Dette skyldes at Romsdalsaksen gir store tidsbesparelser for langtransport mellom
Kristiansundområdet og Østlandet, som fører til en betydelig overføring av trafikk fra dagens rute til
Romsdalsaksen. Det samme gjelder for langtransport som i dag benytter seg av fergesambandet
Åfarnes- Sølsnes.
De eksterne marginale kostnader representerer samfunnskostnader av konseptene utover
reisetidskostnader for person- og næringstransport. Eksempler på denne typen kostnader er støy,
Co2, ulykkeskostnader med mer. De eksterne kostnadene forventes å øke i forhold til dagens situasjon
med fergesamband og er beregnet til 1,1 mrd for både Romsdalsaksen og Møreaksen.
Utredningen har også sett på de ikke-prissatte virkningene av konseptene. Disse knytter seg til
opplevd ubehag ved kjøring i tunnel, effekter på landskapsbilde, tilgang til kulturarven og inngripen i
natur.
Når det gjelder de ikke-prissatte konsekvensene viser de noe positiv overvekt i favør av
Romsdalsaksen. Dette skyldes blant annet en større andel tunneler på strekningen for Møreaksen,
som gir mer ubehag36 for trafikanter enn ved Romsdalsaksen. Videre er det mer vei i dagen for
Romsdalsaksen, som er vurdert å gi et mer positivt bidrag til kjøreopplevelsen og landskapsbilde enn
Møreaksen. Grunnet fjordkrysning via bro kontra tunnel, er det vurdert at Romsdalsaksen gir mer
inngripen i naturen enn Møreaksen. Begge alternativer vil gi kortere reisevei og tilgang til
kulturminner. Begge vil også i varierende grad direkte berøre kulturminner. Det vurderes at
Romsdalsaksen er noe bedre enn Møreaksen her, da Romsdalsaksen gir tilgang til vernede
kulturminner på Veøya.

36

34

https://samferdsel.toi.no/meninger/bygg-bro-glem-tunnel-article33589-677.html
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6.2 Sensitivitetsanalyse
Det er gjennomført en sensitivitetsanalyse for å vurdere hvordan ulike forutsetninger i analysen
påvirker den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektene. Konkret har sensitivitetsanalysen sett
på:
•

Effekten av at Møreaksen bygges sammenhengende i ett trinn

•

Effekten av nye kostnadstall fra Møreaksen

•

Effekten av at tilstøtende prosjekter/følgeprosjektene av konseptene inkluderes i analysen

Forutsetningene for beregningene under er som vist i innledningen til kapitlet.

MØREAKSEN – UTBYGGING I ETT TRINN
I den samfunnsøkonomiske analysen har vi lagt til grunn at det er mest realistisk at Møreaksen bygges
ut over to trinn. I beregningen av samfunnsøkonomisk nytte i tabell 31, er det lagt til grunn at
utbyggingen gjennomføres i ett byggetrinn. Det vil si at det er forutsatt byggestart i 2027 og
ferdigstilling i 2032 for alle delstrekningene. Muligheter for utbygging i ett trinn for Møreaksen gir en
nyttegevinst vis-á-vis utbygging i to trinn. Samtidig vil forsert utbygging gi en økning i nåverdien av
kostnadene. Effekten er en forbedring av netto nytte på om lag 600 millioner kroner.
Tabell 30: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet (netto
nåverdi. Milliarder 2019-kroner).
KOST / NYTTE

KOSTNAD

NYTTE

PRISSATT
NETTO
NYTTE

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

Investering

Tiltakets investeringskostnad

20,7

24,6

- 3,9

Drift

Endrede driftskostnader

0,3

2,4

- 2,1

Sum investerings- og driftskostnad

21,0

27,0

- 6,0

Sparte reisetidskostnader
persontransport

10,5

12,5

- 2,0

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,9

4,3

0,6

Sum prissatt nytte

15,4

16,8

- 1,4

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

5,6

10,2

- 4,6

Prissatte
effekter

MØREAKSEN

DIFFERANSE
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Denne rapporten har tatt utgangspunkt i tall for investeringskostnader for Møreaksen mottatt fra
Statens vegvesen, desember 2018. Den 27.02.2019 publiserte Statens vegvesen oppdaterte anslag for
Møreaksen. De siste anslagene reduserer investeringskostnadene med 8,7 milliarder sammenlignet
med anslaget fra desember. Av disse, er det forutsatt en besparelse på 5 milliarder på strekningen
Breivika – Digernes. Denne besparelsen er også aktuell for Romsdalsaksen. Vi har derfor forutsatt at
begge får en besparelse på 5 mrd på denne strekningen38. De nye kostnadsanslagene innebærer en
lavere veistandard sammenlignet med konseptet og kostnader slik det ble presentert i 2018. Følgelig
vil også gevinsten i form av redusert reisetid være noe lavere enn vi har forutsatt i den
samfunnsøkonomiske analysen. Dette gir også en reduksjon i trafikantnytten, som det må tas hensyn
til i beregninger av samfunnsøkonomisk nytte av veiprosjektet.
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Statens vegvesen presenterte 26.02.2019 investeringskostnader for Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité
38
Det er ikke vurdert ytterligere reduksjoner i veistandard og tilhørende investeringskostnader for
Romsdalsaksen.
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Det er vanskelig å vurdere konsekvenser for endret reisetid som følge av lavere veistandard. HRP har
derfor vurdert tre scenarier for økt reisetid. Et middelsalternativ, et høyalternativ og et lavalternativ.
Middelsalternativet
I tabell 31 er det forutsatt nyttevirkninger gitt middelsalternativet, som gir 10 minutters økt reisetid
mellom Ålesund og Molde og 3 minutters økt reisetid mellom Midsund og Molde for Møreaksen og 7
minutters økt reisetid mellom Ålesund og Molde for Romsdalsaksen. Øvrige strekninger påvirkes ikke
av den lavere veistandarden. Tabellen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene for
Romsdalsaksen er 2 milliarder lavere enn Møreaksen.
Tabell 31: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet. Reduserte
investeringskostnader, middelsalternativet for økning i reisetid. Kostnader oppgitt i 2019-kroner. Netto nåverdi
KOST / NYTTE

KOSTNAD

VIRKNING

Investering

Tiltakets investeringskostnad

Drift

Endrede driftskostnader

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFERANSE

16,9

17,1

- 0,2

0,2

1,8

- 1,6

Sum investerings- og driftskostnad

NYTTE

Prissatte
effekter

17,1

18,9

- 1,8

Sparte reisetidskostnader
persontransport

8,4

9,2

- 0,8

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,1

3,1

1,0

12,5

12,3

0,2

4,6

6,6

- 2,0

Sum prissatt nytte
PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

Høyalternativet
I høyalternativet forutsettes det at reisetiden mellom Ålesund og Molde er 15 minutter lenger for
Møreaksen. Mellom Midsund og Molde forutsettes det at den er 5 minutter lenger for Møreaksen. For
Romsdalsaksen er det forutsatt 10 minutter økt reisetid mellom Ålesund og Molde.
For øvrig er forutsetninger om kring investerings- og driftskostnader de samme som for
middelsalternativet.
Tabellen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene for Romsdalsaksen i dette tilfellet er 2,9
milliarder lavere enn Møreaksen.
Tabell 32: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet. Reduserte
investeringskostnader, høyalternativet for økning i reisetid. Kostnader oppgitt i 2019-kroner. Netto nåverdi
KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

17,1

18,9

- 1,8

NYTTE

Sum prissatt nytte

11,3

10,2

1,1

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og
driftskostnad og prissatt nytte

5,8

8,7

- 2,9

Lavalternativet
I lavalternativet er det forutsatt at reisetiden mellom Ålesund og Molde er 7 minutter lenger for
Møreaksen, mens den er 2 minutter lenger mellom Midsund og Molde. For Romsdalsaksen er det
forutsatt 5 minutter økt reisetid mellom Ålesund og Molde.
For øvrig er forutsetninger om kring investerings- og driftskostnader de samme som for
middelsalternativet. Tabellen viser at de samfunnsøkonomiske kostnadene for Romsdalsaksen er 1,6
milliarder lavere enn Møreaksen.
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Tabell 33: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet. Reduserte
investeringskostnader, lavalternativet for økning i reisetid. Kostnader oppgitt i 2019-kroner. Netto nåverdi
KOST / NYTTE

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFE-RANSE

KOSTNAD

Sum investerings- og driftskostnad

17,1

18,9

- 1,8

NYTTE

Sum prissatt nytte

13,3

13,5

- 0,2

PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og
driftskostnad og prissatt nytte

3,8

5,4

- 1,6

MØREAKSEN – UTBYGGING AV FØLGEPROSJEKTER OG
TILKNYTINGSVEIER
Ferjefri Gossen – Tilknytningsvei mellom Gossen og Otrøya
I Statens Vegvesens beregninger vises det til tilknytningsvei mellom Gossen og Otrøya. Det er blant
annet beregnet en økning i trafikkmengden som følge av prosjektet39. Det er dog ikke gjort en
samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet, hvor både nytte og kostnader er beregnet.
HRP har foretatt en noe forenklet samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet. Det er blant annet sett
bort fra eksterne marginale kostnader ved prosjektet. Det er lagt til grunn en engangsøkning i
trafikken ihht Welde et.al (2017). Videre er det lagt til grunn parallell utbygging av prosjektet med
trinn 1 av Møreaksen. Det vil si at byggestart er satt til 2027 og ferdigstillelse til 2032.
Investeringskostnaden er satt til 2,4 mrd 2018-kroner.
Utbygging av Gossen- Otrøya gir en negativ netto nytteeffekt sammenlignet med basisalternativet til
Møreaksen. Tilknytningsveien mellom Gossen og Otrøya gir en positiv nyttevirkning sammenliknet
med basisalternativet.
Likevel vil økningen i investerings- og driftskostnader gi en samlet negativ nytteeffekt. Netto
nytteeffekt av tiltaket er minus 300 millioner sammenliknet med basisalternativet. Dette skyldes høye
investeringskostnader, i tillegg til at det forutsettes at veien er kostbar å drifte og vedlikeholde relativt
til nullalternativet.
Tabell 34: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot nullalternativet (netto
nåverdi. Milliarder 2019-kroner).
KOST / NYTTE

KOSTNAD

NYTTE

VIRKNING

ROMSDALS
AKSEN

MØREAKSEN

DIFFERANSE

20,7

25,7

- 5,0

0,3

2,0

- 1,5

Sum investerings- og driftskostnad

21,0

27,7

- 6,7

Sparte reisetidskostnader
persontransport

10,5

12,4

- 1,9

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,9

4,2

0,7

15,4

16,6

- 1,2

5,6

11,1

- 5,5

Investering

Tiltakets investeringskostnad

Drift

Endrede driftskostnader

Prissatte
effekter

Sum prissatt nytte
PRISSATT
NETTO
NYTTE

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

Ferjefri Gossen og ferjefri Åfarnes – Sølsnes
Det er gjort en beregning av tilknytning mellom Gossen og Otrøya som over, i tillegg til tilknytning
mellom Åfarnes og Sølsnes. Ferjefri vei mellom Åfarnes og Sølsnes vil bedre kommunikasjonen mellom
Rauma og Molde, samt gi en bedre tilknytning for langtransport mellom Kristiansund mv og Østlandet.
39

Se eksempelvis presentasjon for Stortingets Transport og kommunikasjonskomité
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Utbygging av prosjektene Gossen- Otrøya og fergefri Åfarnes – Sølsnes gir en vesentlig nyttegevinst.
Dette er i stor grad drevet av store tidsbesparelser for trafikantene ved at dagens samband blir
fergefritt. Åfarnes-Sølsnes er forutsatt bygget i et tredje trinn, etter fullføring av Ørskog- Vik, mens
Gossen-Otrøya er forutsatt bygget som over.
Investerings- og driftskostnadene for disse prosjektene er imidlertid så høye at de bidrar til å forverre
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for Møreaksen.
Tabell 35: Samfunnsøkonomiske virkninger av Romsdalsaksen og Møreaksen målt mot 0-alternativet (netto
nåverdi. Milliarder 2019-kroner).
KOST / NYTTE

KOSTNAD

NYTTE

VIRKNING

Investering

Tiltakets investeringskostnad

Drift

Endrede driftskostnader

MØREAKSEN

DIFFERANSE

20.7

28,8

- 8,1

0,3

2,0

- 1,7

Sum investerings- og driftskostnad

21,0

30,8

- 9,8

Sparte reisetidskostnader
persontransport

10,5

13,2

- 2,7

Sparte reisetidskostnader
næringstransport

4,9

5,0

- 0,1

15,4

18,2

- 2,8

5,6

12,6

- 7,0

Prissatte
effekter

Sum prissatt nytte
PRISSATT
NETTO
NYTTE

ROMSDALS
AKSEN

Sum investering- og driftskostnad og
prissatt nytte

Molde bypakke
Som det fremkommer i kapitel 2, er en byanalyse for Molde en del av KVU E39 Ålesund – Bergsøya.
Statens Vegvesens planforslag40 viser at det legges opp til firefelts vei gjennom Molde fra Bolsønes. I
planforslaget fremkommer det at dagens E39 på strekningen på strekningen ikke holder standarden
som er fastlagt i vegvesenets håndbok N100, Veg- og gateutforming, og at det i tråd med
vegnormalene derfor planlegges en oppgradering av E39 til H6-standard med valgt vegbredde på 17
meter.
I Nasjonal transportplan 2018-202941 heter det at helhetlige bymiljøavtaler ble innført i Nasjonal
transportplan 2014-2023 som det viktigste verktøyet for å nå nullvekstmålet for persontransport med
bil i de største byområdene. Løsningene som velges, skal bidra til bedre framkommelighet samlet sett
og spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil. Det fremkommer også på
vegvesenets nettsider at bypakken har som mål at andelen bilreiser skal ned, samt at tiltakene i
bypakken skal gi bedre miljø, lavere utslipp og færre personer utsatt for støy42.
Våre trafikkanalyser viser at det kan forventes en vekst i trafikken på strekningen mellom Ørskog og
Hjelset. Dette er blant annet begrunnet med at empiri viser at fergeavløsningsprosjekt gir mer enn en
dobling av trafikken det første året etter veien er åpent.
HRP oppfatter formålet med bymiljøavtaler og et fergeavløsningsprosjekt som motsetningsfylt.
Fergeavløsningsprosjekt gir en økning i trafikken, mens bypakker skal gi lavere trafikk og færre utslipp.
Trafikkøkningen som følge av trafikkøkningen vil gi en økning i utslipp, som er en direkte motsetning til
formålet med tiltakene i bypakken.
HRP har ikke gjort beregninger av kostnader og prissatte nyttevirkninger for Molde bypakke.

40

Reguleringsplan E39 Hp 22 Bolsønes – Fuglset. Statens vegvesen, 2015.
Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029. Det kongelige Samferdselsdepartement, 2017.
42
www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkemolde
41
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7 Bo- og

arbeidsmarkedsanalyse

HR Prosjekt gjennomførte i 2018 en bo- og arbeidsmarkedsanalyse av bo- og
arbeidsmarkedsregionene Molde og Ålesund, på oppdrag fra Romsdalsaksen AS.
Analysen fra 2018 er blitt oppdatert slik at forutsetninger rundt konsept og følgeprosjekter for denne
analysen er de samme som for den samfunnsøkonomiske analysen43.
Analysen hadde som formål å avdekke mernytteeffektene ved ferjefri krysning av Romsdalsfjorden for
kommunene i omegn. Fjordkrysningene som analyseres er Møreaksen og Romsdalsaksen.
Reisetidsgevinster er som i basisalternativene i den samfunnsøkonomiske analysen.

7.1 Sammendrag
I analysen så HRP på mernytten ved ferjefri fjordkryssing av Romsdalsfjorden, langs dagens E39. Dette
er nytte som gjerne ikke fanges opp i tradisjonelle samfunnsøkonomiske analyser av
samferdselsprosjekter. Mernytteeffekter i denne forbindelse kan være produktivitetsgevinster som
følge av økt tetthet mellom områder, noe som bidrar til et mer velfungerende arbeidsmarked.
Oppdraget har gått ut på å analysere effekten av henholdsvis Møreaksen og Romsdalsaksen relativt til
dagens ferjeløsning.
Ved ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden vil reisetiden mellom Ålesund og Molde bli redusert til rundt
en time. Byene vil da kunne bli mer integrert, og flere vil bli tilbøyelige til å gjennomføre strekningen
på en daglig basis. En økning i tetthet vil på denne måten kunne gi produktivitetsgevinster. Tilbydere
av arbeidskraft vil få flere valgmuligheter. Det vil slik kunne bli større samsvar mellom den kompetanse
som etterspørres av arbeidsgiver, og den kompetanse som arbeidstaker kan tilby.
For å beregne mernytteeffektene har vi gjennomført en agglomerasjonsanalyse44. Her ser vi på
effekten av et utvidet arbeidsmarked på verdiskapingen i kommunene som inngår i influensområdet45.
Influensområdet består av kommunene som inngår i bo- og arbeidsmarkedsregionene Molde og
Ålesund, i tråd med NIBRs inndeling.

MODELL
Modellen baseres på økonomisk teori og empiri. For gjennomføring av agglomerasjonsanalysen har vi
brukt følgende inndata i modellen:
•

Reisetidsendringer ved tiltak mellom alle kommuner i influensområdet

•

Sysselsettingstall i kommunene

•

Gjennomsnittlig bruttoinntekt i kommunene

43

Dette betyr at det er de samme konseptene for Møreaksen og Romsdalsaksen som presentert i rapporten som
ligger til grunn, samt Finansdepartementets retningslinjer for bruk av nullalternativ.
44
En agglomerasjonsanalyse tar sikte på å finne hvordan et større arbeidsmarked bidrar til økt produktivitet.
Dette gjennom at det blir et bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av arbeid, mer effektiv læring, samt
deling av offentlige goder.
45
Det området som antas å bli påvirket av de to alternative tiltakene i form av endrede reisetider.

39

For en gitt kommune vil vi få beregnet mernytten gjennom produktivitetsvekst46 ved tiltaket. Dette vil
avhenge av reisetidsendringer til alle andre kommuner i influensområdet, sysselsetting og
gjennomsnittlig bruttoinntekt i kommunene.
Produktiviteten vil avhenge positivt av reisetidsreduksjoner til andre kommuner. Det vil si at en
marginal reduksjon i reisetid mellom kommune i og kommune j bidrar til relativt høyere produktivitet
– dette fordi økt nærhet antas å gi bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel av arbeid, mer
effektiv læring og informasjonsflyt, samt deling av offentlige goder. Sysselsettingstallene i kommunene
er lagt inn for å vise at dersom kommune i og kommune j får en reisetidsreduksjon som følge av
tiltaket, vil et høyt sysselsettingstall i kommune i påvirke produktiviteten i kommune j positivt. Dette
ved at en i kommune j får tilgang til et større arbeidsmarked. Dermed vil det for en gitt
reisetidsreduksjon og en gitt avstand før tiltaksgjennomføring, være relativt mer
produktivitetsfremmende at sysselsettingstallet i den andre kommunen er høyere.
I modellen beregnes vekst i verdiskaping per ansatt, og videre aggregeres dette for hele kommunen.
Dette er mernytten for en gitt kommune. Summen av mernytteeffektene for alle kommuner gir
mernytten for hele influensområdet, for det tiltaket som analyseres. Mernytten beregnes over en
analyseperiode på 40 år, der virkningene antas å komme utover i analyseperioden.

RESULTATER
Samlet mernytte for Møreaksen beregnes til 16,5 mrd. kr. over hele analyseperioden, og aggregert for
alle kommunene i influensområdet. Samme tall for Romsdalsaksen faller på 17,1 mrd. kr.
For de alternative aksene henter Molde og Ålesund store deler av gevinsten. For kommunene
Midsund, Haram og Skodje er mernytteeffektene noe større ved Møreaksen. På den andre siden er
mernytteeffektene noe større ved Romsdalsaksen for kommunene Rauma, Nesset og Gjemnes.
Analysen baseres på en antakelse om en produktivitetselastisitet47 på 0,04. Dette estimatet er hentet
fra internasjonal litteratur (Graham, 2010). Det er imidlertid gjennomført flere estimeringer av denne
parameterverdien, der ulike forutsetninger ligger til grunn. Variasjonen av denne elastisiteten i
litteraturen er stor. Analysen er svært sensitiv med hensyn til størrelsen på denne elastisiteten.

ANDRE FAKTORER UTENFOR MODELLEN
Modellen vi anvender er ment som en forenkling av virkelige forhold. Det er dermed enkelte forhold
som ikke er tatt hensyn til i modellen, men som vil kunne påvirke analyseresultatene.
Innfasing av prosjekter
Hvilken fase prosjektene er i, vil påvirke når en kan forvente at effektene kommer. I et tidlig stadium
vil effektene være relativt mer beskjedne enn ved ferdig utbygde akser. Vi har forsøkt å modifisere
dette ved å legge inn effektene først i 2030, imidlertid vil enkelte effekter være synlige før den tid, noe
som vil kunne påvirke analyseresultatene. Ulik innfasing i de to konseptene kan påvirke mernytten. Jo
tidligere prosjektene ferdigstilles, jo raskere kommer nytten.
Bompenger
Modellen tar ikke hensyn til bompengene som vil oppstå som følger av veiprosjektene.. Høye
bompengesatser vil være hemmende for reisende ved at reisen blir relativt dyrere, dette gjelder
spesielt dersom en skal utføre daglige arbeidsreiser.
Nytt sykehus på Hjelset
Det skal føres opp et nytt sykehuset på Hjelset. Dette skal erstatte dagens sykehus i Kristiansund og
Molde sentrum, og skal dekke et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på ca. 130 000 innbyggere
46

Produktivitet er definert som forholdet mellom produksjon og bruken av innsatsfaktorer (f.eks. arbeid).
En produktivitetselastisitet på 0,04 betyr at en dobling av arbeidsmarkedets størrelse bidrar til en 4% vekst i
produktivitet.
47
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(Helse Møre og Romsdal, 2018). Fremkommeligheten til sykehuset vil være viktig for innbyggerne. I
tillegg vil dette medføre en forflytting av mange arbeidsplasser. Dette vil kunne påvirke
arbeidsmarkedsstrukturen, og virkningene av Møreaksen og Romsdalsaksen.
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