
  

   

Telefon: 22 57 38 00    E-post: toi@toi.no   I 
Rapporten kan lastes ned fra www.toi.no  
   

Sammendrag: 

Nyttekostnadsanalyse av bedre 
infrastruktur for Sør-Helgeland 

TØI rapport 1192/2012 
Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen 

Oslo 2012, 49 sider 

Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur for Sør-Helgeland 
bestående av en tunnel under Velfjorden, et nytt fergeleie på Hamnøya og en bro 
mellom Hamnøya og fastlandet på Vevelstad med tilhørende veitilknytning. 
Prosjektet slik det er beskrevet, er beregnet å være  samfunnsøkonomisk lønnsomt 
med knapp margin. 

 
Figur S1. Kart over Brønnøy, Vevelstad, Vega og deler av Alstadhaug kommuner, der den 
nye infrastrukturen er inntegnet. Dagens fergeruter er stiplet i rødt i kartet. Fergeruter 
som er stiplet i sort, er ferger som er forslått av Sør-Helgeland Regionråd, og som skal 
betjene ytre basseng av Vega og Vevelstad. 
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Problemstilling 

Sør-Helgeland Regionråd (SHR) ønsker en nyttekostnadsanalyse av følgende 
løsning for strekningen som ble beskrevet i fylkestingssaken: 

1. Tunnel mellom Horn og Vevelstad 
2. Bru mellom Hamnøya og fastlandet på Vevelstad 
3. Omlegging av fergerutene mellom Vega og Vevelstad til og fra Brønnøy 

til et trekantsamband som går mellom Igerøy (Vega) – Hamnøya 
(Vevelstad) og Tjøtta (Alstadhaug). Dette skal betjenes med to ferger 

 

Med denne løsningen (som er kalt ”ny infrastruktur” i analysen) oppnår en mer 
trafikk gjennom tunnelen og at Vega får kortere (mer frekvent) fergesamband med 
fastlandet på Vevelstad og Brønnøy. I tillegg vil den økte trafikken som genereres 
ved nye tunnelen, få bedre fergesamband til Sandnessjøen, ved at to ferger settes 
inn i trafikk mellom Hamnøya og Vega og til Tjøtta. 

Denne løsningen er sammenlignet med nullalternativet, som er dagens 
fergeløsning uten tunnel og bru.  

Ved denne nye løsningen vil også trafikken til og fra Vega benytte tunnelen under 
Velfjorden.  Dette betyr at tunnelen får større trafikk, ved at den trafikken som i 
dag går i ferge mellom Igerøya på Vega og Horn i Brønnøy, vil gå gjennom 
tunnelen. Dette medfører mer trafikk en det som var forutsetningen da den forrige 
nyttekostnadsanalysen ble gjennomført (Jean-Hansen, 2007).  

Denne nye løsningen medfører at Sør-Helgeland regionen blir mer integrert, og at 
fylkesvei 17, som går fra Brønnøysund via Vevelstad til Sandnessjøen, vil bli mer 
benyttet. Alternativet til denne er E6, som er den indre veien, og som ikke går via 
Vevelstad. 

Vi har valgt å analysere de generaliserte transportkostnadene til trafikantene på 
reisene fra Brønnøysund til Sandnessjøen, som er regionsentrene på Sør-
Helgeland. For lengre reiser som f eks mellom Trondheim og Bodø antar vi at de 
som ikke skal til Brønnøysund eller Sandnessjøen, velger E6. 

Reisene som er beregnet, er: 

• Brønnøysund-Sandnessjøen langs fylkesvei 17 
• Brønnøysund- Gladstad (Vega) 
• Brønnøysund- Sandnessjøen via Vega  

 
Vi har fordelt trafikken (personbiler, store biler og vogntog) på hver av disse 
reisene med andeler som samsvarer med fergestatistikkene for hver av 
fergestrekningene. 

Begrunnelsen for å velge disse reisene er at de er typiske for de reisende innen 
regionen. Den første tar med seg reiseaktiviteten til lokalbefolkningen på 
Vevelstad, de andre to fanger opp turistreiser og lokale reiser foretatt av 
lokalbefolkningen på Vega.   

Vi har lagt til grunn tre reiser med tre typer av kjøretøy (personbiler, store biler og 
vogntog) i hhv nullalternativet og alternativet med ny infrastruktur (tunnel og 
bru). De generaliserte reisekostnadene for hver type av kjøretøy inkluderer også 
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fergepriser og eventuelle bomavgifter som vil bli belastet kjøretøyet ved passering 
hver vei. Vi har forutsatt ingen bomavgifter. Vi kan da beregne endringene i de 
generaliserte reisekostnadene for hver reise og for hver kjøretøytype i 
nullalternativet (dagens infrastruktur) og i alternativet med den nye 
infrastrukturen uten bomavgifter. 

Hvert av kjøretøyene som er forutsatt, har ulike kjøretøykostnader. For lette 
personbiler er det forutsatt at kjøretøykostnadene er kr 1,45 per km, som er hentet 
fra Samstad et al (2005) og korrigert for konsumprisindeksen fra 2005 til 2010. 
For de andre kjøretøygruppene er det gjort tilsvarende. For disse er 
kjøretøykostnadene satt til kr 4,33 per km for store biler og kr 4,97 per km for 
vogntog. Dette inkluderer variable kostnader for kjøretøyet som drivstoffutgifter, 
dekkutgifter, forsikringspremie og vedlikeholdsutgifter. 

 
Spart reisetid 
Den sparte reisetiden er ulik for hver av de typiske reisene som vist i tabell S1. 
Tabell S.1 Dagens reisetid og reisetiden ved alternativ ny infrastruktur og beregnet spart 
reisetid for hver av de tre strekningene i alternativet med ny infrastruktur. Antall 
minutter. Prosent.  

 Br.sund.Vevelstad-SSj 
(Fv 17) 

Br.sund.-Vega 
(Gladstad) Br.sund.-Vega-SSj 

 Nullalt 
(dagens 
løsning) Alt 1 

Nullalt 
(dagens 
løsning) Alt 1 

Nullalt 
(dagens 
løsning) Alt 1 

 Minutter Minutter Minutter 
Kjøretid 60 62 27 46 43 62 
Fergetid 70 39 50 24 120 39 
Ventetid 60 30 40 15 100 28 
Reisetid 190 131 117 85 263 128 
Spart 
reisetid  -60  -32  -135 
I prosent av dagens 
reisetid -31 %  -28 %  -51 % 
 

Vi har forutsatt i tabell S.1 at gjennomsnittshastigheten for alle kjøretøyene er 60 
km/t både på vegen og i tunnelen. Det betyr at hver km får 1 minutts kjøretid. 
Forventede ventetider er usikre. 
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Kostnader 

Kostnadene ved infrastrukturtiltakene vil da være som gitt i tabell S2. 
Tabell S.2 Anleggskostnader ved ny infrastruktur. Mill 2010 kr. 

Infrastruktur tiltak 
Kostnader SVV 

Region Nord TØIs beregning 

Tunnel 900 990 

Vegsystem i forbindelse med 
tunnel 50 50 

Bru mellom Hamnøya og Vevelstad 200 140 

Ferjeleie Hamnøya 50 50 

Totale infrastrukturkostnader 1200 1230 
Kilder: SVV Region Nord og TØI 

 

I kostnadsanslaget for tunnelen er det i TØIs anslag beregnet et tillegg for 
usikkerhet. I anslaget til SVV Region Nord er det ikke beregnet usikkerhet i 
anleggskostnaden. 

 

Trafikkberegninger 

De tre fergesambandene hadde en samlet trafikk på 105 600 kjøretøy i 2009. Dette 
forutsettes å vokse til 113 800 kjøretøy gitt NTP1

De forutsatte elastisitetene for generaliserte kostnader er: 

-prognosene i 2020. Den nye 
infrastrukturen som tas i bruk i 2020, vil generere økt trafikk ut fra de endringene 
vi fant for de generaliserte kostnadene for hver strekning. Vi har beregnet at 
trafikken i 2020 vil bli 186 700 kjøretøy. Økningen på grunn av tiltaket vil være 
72 900 kjøretøy i år 2020. Dette er basert på endringen i de generaliserte 
kostnadene i de to alternativene multiplisert med en trafikkelastisitet for ulike 
typer reiseformål.  

• Personbiler har en elastisitet på -1,2 
• Store biler har en elastisitet på -0,9 
• Vogntog har en elastisitet på -0,5 

 

Disse elastisitetene er basert på litteraturstudier. 

Elastisitetene for personbiler er sammenveide elastisiteter for trafikk etter 
reiseformålene fritidsreiser (-1,6), til/fra arbeid (-0,7) og tjenestekjøring (-0,5). 

Kostnadene for tiltaket er beregnet til 709 mill kr. Dette er et resultat som 
fremkommer av kostnadspostene som vist i tabell S.3. 

  

                                                 
1 Prognoser utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan  2010-2019 
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Nyttekostnadsanalysen 

Tabell S.3 Anleggskostnader og neddiskonterte kostnader av ny infrastruktur. Mill 2010 
kr. 

Kostnadselement 

Totale 
anleggskostnad 

i 2010 mill kr Årlig kostnad 

Neddiskontert 
kostnad i 

analyseperioden 

Tunnel (1) 990  649 

Vegsystem i tilknytning til tunnelen (2) 50  8 

Bru (betongbru med seilingshøyde 10 
m mellom Hamnøya og Vevelstad) (3) 140  91 

Fergeleie på Hamnøya (4) 50  17 

Anleggskostnad sum   
(5 = 1+2+3+4) 1230  763 

Vedlikeholdskostnader tunnel, bru og 
nytt veisystem (6) 7,6 

7,6 + en 
oppgradering 
hvert 10. år 110 

Kostnader inkl vedlikeholdskostnader 
(7 = 5 + 6)   873 

Kostnad eksklusive restverdi    873 
 

Total neddiskontert kostnad over 25 år er 873 mill 2010 kr. Men vi må også ta 
hensyn til at levetiden for tunnel, bru og ferge, som regnes å bli fornyet hvert 20. 
år, har en restverdi i år 2045. Dette reduserer kostnadene ved ny infrastruktur. 

Kostnaden av ny infrastruktur, slik den er beskrevet, blir 873 mill 2010 kr 
fratrukket 141 mill 2010 kr, som vil si 732 mill 2010 kr i neddiskontert verdi. 

I tillegg kommer skatte- og ulykkeskostnader. 
Tabell S.4 Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader ved ny infrastruktur. 

 
Kostnadselementer 

Neddiskonterte 
kostnader mill 2010 kr 

Bruttokostnad (10) 873 

Restverdi tunnel, bru og ferge (11) 141 

Kostnad inkl restverdi  (12 = 10 - 11) 732 

Skattekostnad (jfr finansanalyse) (13) 231 

Miljøkostnad (14) 0 

Økt ulykkeskostnad (15) 2 

Samfunnsøkonomisk kostnad (16 = 12 + 13 + 14 + 15) 965 
 

Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved prosjektet er beregnet til 965 mill 2010 
kr. 

Trafikken med personbiler i 2020 er beregnet til samlet å få en 67 % økning. 
Økningen i trafikken som går til Vega er beregnet å bli  53 %. Mens trafikken via 
Vega til Sandnessjøen vil øke med 113 %. Trafikken som går direkte langs Fv 17, 
er beregnet å få en 76 % økning når den nye infrastrukturen tas i bruk i 2020. 
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For tunge kjøretøy er økningen mindre, fordi det er lavere elastisiteter av en 
reduksjon i generaliserte kostnadene for slik trafikk.  

Bruttonytten av ny infrastruktur, slik den er beskrevet i prosjektet, og med de 
forutsetninger som det er gjort rede for, er beregnet til 966 mill kr for 
analyseperioden (fra 2020 til 2045). Bruttonytten av prosjektet  er 690 mill kr for 
personbiltrafikken og 276 mill kr for tunge kjøretøy (fordelt på 178 mill kr for 
store biler og 98 mill kr for vogntog).  

For å finne nettonytten av prosjektet med ny infrastruktur må vi ta bruttonytten og 
trekke fra den samfunnsøkonomiske kostnaden. Dette blir en 0,2 mill 2010-kr: 

   Bruttonytte (966 mill 2010-kr)  

–  Samfunnsøkonomiske kostnader (965 mill 2010-kr)  

=  Nettonytte (0,2 mill 2010-kr)  

Nyttekostnadsbrøken (NK-brøken) er nettonytte dividert på samfunnsøkonomisk 
kostnad. 

NK brøk = 0,2 : 965 = 0,0002 

Den samfunnsøkonomiske nyttekostnadsbrøken ved tiltaket ny infrastruktur slik 
det er beskrevet er tilnærmet lik 0. Det vil si at samfunnet får igjen hver krone 
som  investeres i ny infrastruktur, men ingen avkastning. 

Analysen viser at prosjektet med ny infrastruktur er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt med meget knapp margin under de forutsetninger som er gjort i 
analysen. Disse forutsetningene er standard forutsetninger som er vanlige i slike 
analyser.  

Det må understrekes at det ikke er forutsatt noen trafikantbetaling (bompenger) 
for brukerne av den nye infrastrukturen. (En nyttekostnadsanalyse skal beregnes 
uten bomavgifter.)  

Det er usikkerhet i nyttekostnadsanalyser både mht kostnader og nyttesiden av de 
tiltakene som innarbeidet ved den nye infrastrukturen som er foreslått av SHR. 
Det hefter størst usikkerhet ved lengden på ventetidene på fergekaia.  

En følsomhetsanalyse viser at dersom ventetiden på alle strekninger reduseres 
med 5 minutter for trafikantene på fergekaia både i nullalternativet og i 
alternativet med ny infrastruktur (alt 1)), vil nyttekostnadsbrøken øke til 0,05. 
Dersom bare ventetidene i alternativet med ny infrastruktur reduseres med 5 
minutter (uten at dagens ventetider endres) vil nyttekostnadsbrøken øke til  0,18. I 
dette tilfellet vil nyttekostnadsanalysen gi som resultat at bruttonytten er klart 
større enn de samfunnsøkonomiske kostnadene og prosjektet blir 
samfunnsøkonomisk lønnsomt med klar margin. 
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