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Sammendrag: 

Ringvirkninger av store vegprosjekter 
i Norge 

Norge er preget av lange avstander, tynt befolkningsgrunnlag og en vanskelig 
topografi. Her er samferdselsinvesteringer derfor sett som viktig for velferd 
og økonomisk utvikling. Fra 1990-tallet har store vegprosjekter i økende 
grad blitt konsentrert til sentral strøk, men også mindre sentrale strøk på 
Vestlandet og i Nord-Norge har fått sine prosjekter. En statistisk analyse av 
102 store prosjekter åpnet i perioden 1993-2005 viser en svak sammenheng 
mellom investeringene og befolkningsutviklingen i nærliggende kommuner. 
Virkninger på inntektsnivå og næringsutvikling kunne ikke spores. 

Casestudier viser at når regionsentre knyttes sammen med reisetider på 
inntil 45-50 minutter, legger dette til rette for styrking av servicetilbudet i 
regionen og det regionale arbeidsmarkedet. Hvor sterkt servicetilbudet blir, 
avhenger av det lokale befolkningsgrunnlaget, men eksempelstudiene viser at 
en størrelsesorden på 10 000 - 30 000 innbyggere synes tilstrekkelig for å 
bygge opp et tilbud godt nok for konsolidering og å stoppe handelslekkasjen 
til nærliggende større byer. Eksportnæringer som industri og reiseliv er i stor 
grad styrt av internasjonale trender. Et godt vegtilbud har i mindre grad 
direkte innflytelse på utviklingen, men kan sies å være en nødvendig 
forutsetning for å modernisere både driftsform og produkttilbud. 
 

Om undersøkelsen 

Ringvirkninger kan studeres ved å gå inn i enkeltinvesteringer (mikro- eller 
casestudier) eller ved bredere statistiske analyser av flere investeringer 
(makroanalyser). Styrken ved mikrostudier er at de kan avdekke i detalj hvilke 
aktører og hvilke mekanismer som er i virksomhet. Svakheten er at det er 
vanskelig å generalisere funn og at det er vanskelig å vite hvordan utviklingen 
ville gått dersom investeringen ikke hadde funnet sted. Makrostudier er i mindre 
grad beheftet med disse svakhetene, men gir ikke samme detaljerte innsikt i 
mekanismer og årsakssammenhenger som mikrostudier. 

I dette prosjektet er det anvendt en kombinasjon av makro- og mikrostudier. Det 
er gjennomført en statistisk analyse på kommunenivå av virkninger av 102 større 
vegprosjekter som ble åpnet i perioden 1993-2005. Denne er supplert med tre 
casestudier av konkrete vegprosjekter:  

1. Trekantsambandet som ble åpnet i år 2000 binder sammen øyene Bømlo 
og Stord og gjør dem landsfaste med Haugalandet.  

2. Utbedringer av Rv 5 mellom Førde og Florø som inklusive Naustdals-
tunnelen (1995) har redusert reisetida mellom byene med ½ time. 

3. Nordkapps fastlandsforbindelse som ble åpnet i 1999. 
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Statistisk analyse 
Den statistiske analysen viser at de store investeringene i denne perioden i stor 
grad er rettet mot sentrale strøk, men det er også en del store prosjekter nær 
mindre sentrale kommuner på Vestlandet og i Nord-Norge. Effektene er analysert 
for kommuner som ligger innenfor 1 times reiseveg fra prosjektet (reisetider baser 
på vegnett for 2006). Effektene er lavere utenfor timesområdet. Resultatene viser 
at: 

• Befolkningsutviklingen er i hovedsak bestemt av kommunenes sentralitet. 
• Omfanget av veginvesteringer synes å ha en tilleggsvirkning på 

befolkningsutviklingen, men virkningen er relativt svak i forhold til 
sentralitetens betydning for befolkningsutviklingen. 

• Regresjonskoeffisienten indikerer at når investeringsomfanget innenfor 1 
time fra kommunen øker med 1 milliard kr, øker befolkningen med nær 
1 % (gjelder for perioden 1990-2008, alt annet likt). 

• Styrken i den statistiske sammenhengen mellom investeringsnivå og 
befolkningsutvikling synes sterkest i sentrale strøk (punktenes samling om 
regresjonslinja). 

• Investeringsnivåets virkning på befolkningsutviklingen synes sterkest i 
mindre og noe sentrale kommuner (regresjonslinjas stigningsvinkel). 

• Virkningene på andre virkningsvariable som sysselsetting, inntektsnivå, 
pendling og næringsarealer er ikke signifikante. 

 

Virkninger for lokale arbeids- og servicemarkeder 
De tre casestudiene beskriver ulike geografiske situasjoner. Trekantsambandet og 
Førde-Florø binder sammen regioner med 30 000 innbyggere og har gitt grunnlag 
for å knytte sammen arbeidsmarkeder og konsolidere servicetilbudet i regionene. 
Nordkapptunnelen gjelder kun 3000 innbyggere og det er tre timer til Alta som er 
nærmeste større sted. En finner dermed ikke de samme positive virkningene på 
arbeidsmarked og servicenæringer. Derimot har handelslekkasjen til Alta og 
lekkasjen til Alta lufthavn økt. 

På Stord og Bømlo har en oppnådd økt pendling. Den funksjonelle regionen er 
blitt større og mer integrert. Muligheten for å pendle til Haugesund gjør det lettere 
å rekruttere par hvor begge har høy utdanning. Videre er det lettere for de store 
industribedriftene å disponere mannskapene (både egne og innleide) etter de store 
variasjonene i oppdragsmengde. 

Også mellom Førde og Florø er det økt pendling begge veier. Arbeidsmarkedene i 
de to stedene supplerer hverandre. Det gjør regionen mer robust, det er lettere å 
håndtere konjunkturelle svingninger og å rekruttere par. I Florø er det mange 
arbeidsplasser innen olje og offshore virksomhet, maritim- og fiskeindustri, som 
er konjunkturutsatte næringer. Førdes arbeidsmarked preges av handel, offentlige 
arbeidsplasser og fylkessykehuset.  

I varehandel og service har en også opplevd regional konsolidering. Stord er 
styrket som regionssenter gjennom oppbygging av Heiane storsenter. Førde har 
både et tradisjonelt handelssenter med 60 butikker og flere spesialvarehus for 
byggevare, møbler, elektriske artikler, bilartikler. Bedrede vegforbindelser har 
gjort Førde til handelssentrum for hele regionen, ikke minst er tilstrømninger fra 
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Florø økt etter at vegen ble utbedret. Styrking av Førde har imidlertid gitt økt 
handelslekkasje fra Florø. Offentlig tjenestetilbud og offentlig sektor har ikke i 
samme grad utnyttet de mulighetene som bedre vegforbindelser har gitt. 

Når regionsentre knyttes sammen med reisetider på inntil 45-50 minutter, legger 
dette til rette for styrking og konsolidering av servicetilbudet i regionen og en 
styrking av det regionale arbeidsmarkedet. Hvor sterkt servicetilbudet blir, 
avhenger av det lokale befolkningsgrunnlaget, men eksempelstudiene viser at en 
størrelsesorden på 10 000 - 30 000 innbyggere synes tilstrekkelig for å bygge opp 
et tilbud godt nok for konsolidering og å stoppe handelslekkasjen til nærliggende 
større byer. En viss avstand til nærmeste storby er også en fordel (f eks 2 timer). 

På flyplassiden er det ingen endringer av tilbudet som følge av bedret veg, men de 
reisende reiser i økende grad til nærmeste stamlufthavn etter at veginvesteringene 
kom (Trekantsambandet og Nordkappforbindelsen). Dermed oppnår de reisende 
et bedre rutetilbud og langt billigere billetter. Bedre vegforbindelser gir tilgang til 
de fordeler som liberalisering og økt konkurranse har gitt på stamrutenettet, men 
ikke på regionalnettet. Økt lekkasje til nærmeste stamlufthavn er også 
dokumentert for andre steder som Vesterålen og Helgelandskysten.  

Virkninger for basisnæringer - industri og reiseliv 
Basisnæringer har gjerne lange transportavstander og lokale vegforbedringer vil i 
utgangspunktet ikke være av samme betydning som for næringer som retter seg 
mot lokale markeder. På den annen side kan en bedre og mer sikker veg lede til 
endret organisering og være en nødvendig forutsetning for videre satsing og 
omstilling til mer moderne produksjonsformer. Kystlokalisering og sjøtransport 
har vært utgangspunktet for verfts- og maritim industri, men dagens 
produksjonsmønster er i økende grad basert på underleveranser, just-in-time 
produksjon og bruk av landtransport. Her er vi ved et kjernepunkt. Selv om 
endringer i disse næringene i liten grad kan knyttes direkte til vegforbedringer, 
kan forbedringene oppleves som nødvendige for opprettholdt drift og videre 
satsing/ omstilling i disse næringene. Utviklingen av denne typen industri er i 
hovedsak bestemt av globale industritrender og næringene er 
konjunkturavhengige.  

For maritim industri og offshore aktiviteter er det ofte inntransportene som er 
kritiske. Uttransporter går ofte sjøveien (ferdige skip eller produksjonsenheter og 
varer til olje- og gassvirksomheten). For det første ser en økt bruk av vegtransport. 
Stadig større elementer går på veg og transportene blir billigere. For det andre 
opplever bedriftene et større mangfold av underleverandører og mer konkurranse 
blant disse. For det tredje har vegforbedringene gitt en mer fleksibel og 
forutsigbar transport som er en forutsetning for økt konkurranseevne og videre 
satsing. Et eksempel på lokaliseringsbeslutninger som følger av bedre vegtilbud er 
at Honningsvåg nå benyttes til oljeomlastning, og til mannskapsbytter for russiske 
skip fordi det nå er mulig å komme til med trailere med utstyr og mannskap på 
buss. 

For eksport av fersk fisk er det viktig med en god regularitet og sikkerhet for å nå 
markedene i tide. Vintersikker veg (Florø) og fergeavløsning ((Bømlo, Stord og 
Nordkapp) har bidratt til den nødvendige transportkvalitet som eksport av 
ferskvare krever. Sentralisering av slaktevirksomhet og slakting just-in-time er 
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også blitt mulig. Mulighet for ferskfiskeksport bidrar også til at det oppnås høyere 
kilopris. 

Turistnæringen i Nordkapp har ikke merket endringer i antall besøkende på grunn 
av fastlandsforbindelsen. Bortfall av ferge skaper imidlertid jevnere flyt av turister 
til/fra regionen og gir mindre stress for turistene og de ansatte i turistnæringen. 
Det er også blitt mulig å trekke til seg større grupper med fly via Alta og å utvikle 
nye turistprodukter for disse. 

 

Oppsummering av casestudier 

Egenskap Trekantsambandet Florø-Førde Nordkapptunnelen 
Type vegtiltak Fastlandsforbindelse Etappevis utbedring Fastlandsforbindelse 
Åpningsår 2001 1995-2005 1999 
Reisetidsbesparelse 30 min 25 min ½ - 1 time 
Bompenger* Vogntog 162 kr, personbil 

51 kr  
Vogntog 68 kr,  
personbil 23 kr 

Vogntog 465 kr, 
personbil 87 kr, voksen 

28 kr 
Befolkning 31 000 30 000 3 200 
Næringsgrunnlag Industri, noe service Industri og service Fiskeri og reiseliv 
Sentralitet Mindre sentral Mindre sentral Minst sentral 
Kjøretid til senter 50 min til Haugesund, 2 ½ t 

til Bergen /Stavanger 
Førde – Florø 50 min 
Førde – Bergen 2 t 45 

Honningsvåg – Alta  
snaut 3 timer 

Trafikkutvikling Engangshopp 40 %, 
sterkere trafikkvekst etter 
åpning både lokalt og for 

gjennomgangstrafikk 

Sterkere trafikkvekst etter 
full ferdigstilling i 2005 

Engangshopp 20 % 

 
Befolkningsutvikling 

Svak økning, intern 
sentralisering, 

upåvirket av vegtiltaket 

Uendret, intern 
sentralisering til byene,  
upåvirket av vegtiltaket 

Jevn nedgang,  
upåvirket av vegtiltaket 

Nytte næringsliv Mer forutsigbar og fleksibel 
transport, økt 

konkurransekraft, billigere 
transport, økt varepris 

Sikrere transport, flere 
underleverandører, bedre 

veg en forutsetning for 
satsing i Florø 

Nye reiselivsmarkeder, 
letter eksport av fersk 
fisk, fleksibilitet mht 

partistørrelse 
Pendling Økt, særlig mot 

Haugesund, større 
fleksibilitet for folk og 

bedrifter 

Økt i begge retninger, 
større fleksibilitet for folk 

og bedrifter 

Uendret,  
for lange avstander 

Service Konsolidering til Stord, 
redusert handelslekkasje 

Styrking av Førde som 
regionalt senter 

Økt lekkasje til Alta 

Konkurranse, 
samarbeid 

Ett arbeidsmarked, svak 
rasjonalisering av offentlige 

tjenester 

Ett arbeidsmarked, byene 
utfyller hverandre, 
sykehussamarbeid 

Økt handelslekkasje 

Velferd Arbeid for to, tilgang til 
flyplass i Haugesund 

Arbeid for to, bedre 
tilgang på service 

Shopping og flyturer fra 
Alta, raskere til hytta 

* Med full rabatt. 


