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Innledning 
 
I denne rapporten drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvestlandet av 
ferjefritt stamveisamband Stavanger-Bergen.  Analysen er et supplement til de vanlige nytte-
kostnadsanalysene som gjennomføres for prosjektene.  I de ordinære analysene er 
hovedelementet på nyttesiden verdien av tidsbesparelsen for trafikantene.  I tråd med nyere 
litteratur om nytte-kostnadsanalyser ser vi i rapporten på de videre konsekvensene («wider 
impact») av ferjefritt samband -- spesielt på konsekvensene av sambandet for arbeids-
markedene i landsdelen og med det for verdiskapningen.  De resultatene vi kommer frem til, 
vil derfor være resultater som kommer i tillegg til den nytteverdien som fremkommer i 
tradisjonelle nytte-kostnadsberegninger. 
 
Tilnærmingen bygger på teori om geografiske klynger (det som internasjonalt ofte kalles «the 
new economic geography»).  Essensen i denne er at klynger kan gi realøkonomiske gevinster 
fordi det kan utløse selvforsterkende vekst som følge av vertikale markedskoblinger mellom 
bedrifter eller personer.  Det enkleste eksemplet er et kjøpesenter:  jo flere butikker det er i 
sentret, desto flere kunder trekkes dit; og jo flere kunder som trekkes dit, desto flere butikker 
finner det lønnsomt å etablere seg der.  Et stort kjøpesenter vil derfor, alt annet like, tilby 
kundene større utvalg enn et lite. 
 
I regional sammenheng er det særlig størrelsen på arbeidsmarkedet som er viktig for 
produktivitet og verdiskapning. Mekanismene er flere.  Et større arbeidsmarked gir den 
enkelte arbeidstager flere jobber å velge mellom og den enkelte bedrift flere jobbsøkere å 
velge fra, og med det blir det mer sannsynlig at jobbene blir besatt av de personene som best 
kan fylle dem og at den enkelte får en jobb han eller hun trives i.  Samtidig vil muligheten til å 
skifte jobb bli større i et stort arbeidsmarked enn i et lite, så sannsynligheten for at personer 
skal bli innelåst i jobber de ikke egner seg for, er mindre jo større markedet er.  Begge deler 
vil i seg selv føre til høyere produktivitet.  Samtidig vil de økte valgmulighetene i et større 
arbeidsmarked gjøre det mer attraktivt både for bedrifter og personer å søke seg til dette 
markedet, og med det kan vi få selvforsterkende produktivitetsvekst. 
 
Betydningen av arbeidsmarkedsstørrelsen for regional utvikling i Norge har vært understreket 
i flere sammenhenger, senest av Kompetansearbeidsplassutvalget (NOU 2011:3).  Det er 
imidlertid lite empiri om den kvantitative betydningen.  Som grunnlag for våre beregninger 
har vi derfor sett på ulike regionale arbeidsmarkeder i Norge og sammenhengen mellom 
arbeidsproduktivitet (målt ved lønn) og størrelsen på disse.
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Metodikk 
 
Tilnærmingsmåten vår bygger på Venables (2007), kfr. figur 1.   Vi tar utgangspunkt i 

arbeidsreiser og antar at arbeidstagere har 
valget mellom å jobbe på bostedet eller 
pendle til et større arbeidsmarked der 
lønnen er høyere. Den enkelte vil velge å 
pendle så lenge merlønnen overstiger 
reisekostnadene (inklusive tidskostnader 
og andre kostnader som følger med det å 
pendle).  Antall pendlere, og med det 
trafikkmengden, vil da være gitt ved likhet 
mellom merlønnen ved pendling og 
reisekostnaden.  
 
I tradisjonelle nytte-kostnadskalkyler (det 
øvre diagrammet i figur 1) antas det at 
prosjektet ikke har konsekvenser for 
produktivitet eller lønnsivå.  Det betyr at 
nytteverdien begrenses til reduksjonen i 
reisekostnader for eksisterende trafikanter 
(arealet A i det øvre diagrammet i figur 1) 
og den nettogevinsten nye trafikanter får 
ved at det blir lønnsomt for dem å pendle 
(arealet B). 
 
I Venables-tilnærmingen utvides analysen 
til å ta med virkningen av arbeidsmar-
kedsstørelsen på produktivitet og lønn, 
som vist i det nedre diagrammet i figur 1.  
Hvis det er positive klyngeeffekter i 
arbeidsmarkedet, vil merlønnen ved pend-
ling bli større jo større pendlingsområdet, 

og med det arbeidsmarkedet, er.  Det vil føre til større trafikkøkning enn man ellers ville ha 

 
 

 
Figur 1 
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hatt.  Det vil også føre til at prosjektet vil gi gevinster til alle arbeistagerne i regionen -- også 
de som bor så sentralt at de ikke har nevneverdige reisekostnader.  Samlet blir ekstragevinsten 
arealet C+D i figuren.   Det er størrelsen på denne tilleggseffekten vi forsøker å beregne. 
 
Som mål på lønn (og med det produktivitet) bruker vi skattestatistikkens tall for gjennom-
snittlig personinntekt lønn i norske kommuner. Vi er ute etter å måle betydningen av 
arbeidsmarkedsstørrelsen for lønnsnivået.  Det er imidlertid en rekke andre forhold som også 
påvirker det lokale lønnsnivået.  Noen av disse kan være stedsspesifikke -- Bykle har høyt 
lønnsnivå fordi kommunen har store kraftinntekter og bruker en del av disse på å trekke til seg 
attraktive innbyggere og dyktige kommuneansatte; Bærum har høyt lønnsnivå fordi det anses 
som et godt sted å bo og med det trekker til seg innbyggere som kan betale godt for bostedet; 
Kongsberg har høyt lønnsnivå fordi Kongsberg Våpenfabrikk la grunnlag for et 
høyteknologisk miljø i byen; osv.  Andre er regionspesifikke -- det indre østlandsområdet og 
deler av Trøndelag har større innslag av jord- og skogbruk enn andre deler av landet, og 
lønnsnivået i primærnæringene er lavere enn i andre næringer; Sørvestlandets lønnsnivå er 
høyt på grunn av det store innslaget av verkstedindustri og annen oljerelatert virksomhet; osv.   
 
Generelt antar vi derfor at gjennomsnittsinntekten i kommune i kan skrives som 
 
(1)  ar

ii ny    

 
hvor yi

er gjennomsnittslønnen i kommunen, a i
 en kommunespesifikk komponent, b r  en 

regionspesifikk komponent for den regionen, r, som kommunen ligger i, og an  antall 
sysselsatte i det arbeidsmarkedet, a, som kommunen tilhører.1 
 
Målet for arbeidsmarkedsanalysen er å beregne sammenhengen mellom arbeidsmarkeds-
størrelse og lønn (koeffisienten g ).  Vi gjør det ved å kartlegge hvilke kommuner i Sør-Norge 

som i utgangspunktet kan sies å tilhøre større, regionalt integrerte arbeidsmarkeder og så 
estimere sammenhengen mellom størrelse (antall sysselsatte) og lønnsnivå for disse regoinale 
arbeidsmarkedene. 
 
Vi har ikke noe grunnlag for å tallfeste de kommunespesifikke komponentene, så de behand-
les som restledd i analysen, og vi antar da at de er uavhengige av arbeidsmarkedsstørrelse. 

                                                 
1 I analysene foretar vi også beregninger ut fra en log-lineær sammenheng mellom lønn og 
arbeidsmarkedsstørrelse. 
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Når det gjelder de regionspesifikke forholdene, forsøker vi å anslå og korrigere for disse.  Vi 
gjør det i to trinn.  Det første er å korrigere for den mest åpenbare kilden til regionale 
lønnsforskjeller i Norge, nemlig oljevirksomheten.  Vi korrigerer lønnstallene for hver 
kommune, ut fra andelen sysselsatte i oljesektoren i kommunen, for lønnsforskjellen mellom 
oljeutvinning og andre næringer.  I alle analysene bruker vi de tallene for oljekorrigert lønn vi 
kommer frem til på den måten. 
 
Det gjenstår allikevel viktige regionale forskjeller -- bl.a. fordi oljekorreksjonen ikke fanger 
opp betydningen av oljerelatert industri.  For å fange opp resten bruker vi lønnstallene for de 
kommunene i hver region som ikke tilhører et større, integrert regionalt arbeidsmarked til å 
kartlegge systematiske, størrelsesuavhengige, regionforskjeller i lønnsnivå.  Vi korrigerer så 
lønnstallene for de regionale arbeidsmarkedsregionene for disse estimerte regionforskjellene. 
 
I siste trinn i analysen bruker vi den estimerte sammenhengen mellom arbeidsmarkeds-
størrelse og lønn til å beregne virkninger av ferjefritt samband mellom Bergen og Stavanger.  
Vi gjør det ved å ta utgangspunkt i de regionale arbeidsmarkedene man har på Sørvestlandet 
idag, anslå hvordan ferjefritt samband vil påvirke størrelsen og avgrensningen av disse, og ut 
fra det beregne endringen i lønnsnivå for hver berørt kommune som 
 
(2)  a

i ny    

 
Samlet gevinst (tilnærming til arealet C+D) blir da den samlede inntektsøkning for 
arbeidstagerne i de berørte kommunene, d.v.s 
 
(3)   

i

ii ynGevinst  

 
 
Arbeidsmarkedsstørrelse og produktivitet i Norge 
 
Ut fra data på kommunenivå er det (figur 1) en tydelig, positiv samvariasjon mellom 
kommunestørrelse (målt ved antall sysselsatte bosatt i kommunene) og produktivitet (målt ved 
gjennomsnittlig lønnsinntekt i kommunene).  En enkel regresjon kan forklare 44 % av 
variasjonen i gjennomsnittlig personinntekt mellom kommunene, og sammenhengen er både 
signifikant og sterk:  En 10 prosent økning i kommunestørrelsen motsvares i gjennomsnitt av 
en økning i gjennomsnittsinntekten på 2.000 kroner. 
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Denne samvariasjonen er indikativ, men så lenge arbeidsmarkeder og kommuner ikke er 
sammenfallende, sier den ikke nødvendigvis noe om betydningen av arbeidsmarkeds-

størrelsen.  Før vi kan si noe om 
arbeidsmarkedsstørrelse og produk-
tivitet må vi derfor identifisere de 
relevante arbeidsmarkedene.  Vi 
har derfor, med utgangspunkt i 
arbeidspendlingsstatistikk og 
beregnede tall for reisetid mellom 
kommunene, identifisert av-
grensede regionale arbeids-
markeder i Sør-Norge.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i en hypo-
tese, basert på tidligere studier av 
arbeidspendling, om at dagpendling 
i hovedsak er begrenset til områder 
med reisetid på under 45 minutter.  

Ut fra denne har vi identifisert 11 større, regionale arbeidsmarkeder i Sør-Norge.  Fem av 
disse -- arbeidsmarkedene rundt Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen og Trondheim -- er 
arbeidsmarkeder avgrenset av reisetid til ett veldefinert sentrum.  De øvrige seks er det vi 
kaller kjedede arbeidsmarkeder, bestående av byer og tettsteder som hver for seg ligger 
innenfor pendlingsavstand av hverandre og av de områdene rundt disse byene som ligger 
innenfor 45 minutters reisetid fra én av byene.  Disse seks er området fra Moss til Halden 
("Østfoldbyen"), byområdene Hamar-Lillehammer-Gjøvik ("Mjøsbyen"), området fra Horten 
til Skien ("Vestviken"), området fra Arendal til Mandal ("Agderbyen"), området Ålesund-
Sykkylven-Ulstein ("Sunnmøre") og området Levanger-Steinkjer ("Inntrøndelag"). 
 
I trinn to har vi justert avgrensningen av hvert av disse arbeidsmarkedene i lys av faktisk 
pendling.  I noen tilfeller har vi på det grunnlaget tatt ut, eller stilt spørsmålstegn ved, kom-
muner selv om reisetiden i seg selv skulle tilsi at de hørte til ett av arbeidsmarkedene.  Eksem-
pelvis har vi stilt spørsmålstegn ved om Midtre Gauldal hører til i Trondheimsmarkedet, selv 
om reisetiden bare er 45 minutter, fordi pendlingen er markert mindre enn i de andre 
kommunene i regionen.  I andre tilfeller har vi inkludert kommuner med lengre reisetid enn 
45 minutter.  Det gjelder spesielt kommuner på Sunnmøre, hvor reisetid på opp mot en time, 
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inklusive ferje, til Ålesund ikke forhindrer at det er betydelige pendlingsstrømmer både til og 
fra byen. 
 
Som en tredje test på avgrensningen har vi sjekket inndelingen mot lønnsnivå innen- og 
utenfor arbeidsmarkedet.  På det grunnlaget er f.eks. Midtre Gauldal tatt ut av Trondheims-
regionen:  Lønnsnivået er markert lavere der enn i de øvrige kommunene i regionen, og langt 
nærmere lønnsnivået i kommuner som ligger lengre unna Trondheim. 
 
Den inndelingen vi på denne måten til slutt ender opp med, og som er vist i vedlegg 1, er altså 
resultatet av en skjønnsmessig vurdering basert på de tre kriteriene reisetid, faktisk pendling 
og lønn.  Skjønnet kan diskuteres, og andre ville kanskje ende opp med en annen inndeling 
enn oss; men det vil neppe være tale om store avvik. 
 
Sammenligner vi gjennomsnittlig lønnsinntekt for kommunene som inngår i disse arbeids-
markedene med gjennomsnittlig lønnsinntekt i kommuner i samme del av landet som ligger 
utenfor, er det tre slående, gjennomgående trekk:  Det ene er at lønnsivået er høyere innenfor 
de regionale arbeidsmarkedene enn utenfor.  Det andre er at lønnsnivået innenfor arbeids-
markedene er uavhengig (eller nesten uavhengig) av størrelsen på den enkelte kommune, 
mens det utenfor er sterkt, positivt korrelert med kommunestørrelsen.  Det tredje er at lønns-

nivået i de regionale arbeidsmar-
kedene er klart og positivt korrelert 
med arbeidsmarkedets størrelse. 
 
Som en illustrasjon er tallene for 
Trøndelagsfylkene vist i figur 3.  Der 
har vi også også indikert regresjons-
linjer for sammenhengen mellom 
kommunestørrelse og lønnsnivå -- 
for arbeidsmarkedene i Trondheims-
området og Inntrøndelag og for 
kommuner som ligger utenfor begge 
disse arbeidsmarkedene.  Regre-
sjonslinjene er nesten horisontale for 

de to regionale arbeidsmarkedene.  Dette i motsetning til den sterkt positive korrelasjonen 
mellom lønn og kommunestørrelse for de øvrige kommunene.  Videre er linjen for 
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Trondheimsområdet (som er et stort regionalt arbeidsmarked) markert høyere enn linjen for 
Inntrøndelag (som er langt mindre). 
 
Nøkkeltall for de regionale arbeidsmarkedene er vist i tabell 1.  
 

Tabell 1.  Arbeidsmarkedsstørrelse og lønn  

  Sysselsatte Gj.sn.lønn Standardavvik 
    
Inntrøndelag 29,532 210,813 6,333 
Haugalandet 58,617 244,200 12,095 
Ålesund 58,617 255,538 15,470 
Mjøsbyen 90,322 216,947 11,505 
Østfoldbyen 99,666 219,678 10,484 
Agderbyen 103,415 210,219 9,811 
Trondheim 127,198 256,694 18,286 
Stavanger 145,373 274,942 8,038 
Vestviken 160,037 229,319 8,265 
Bergen 181,151 262,395 6,295 
Oslo 590,351 287,724 17,479 
        

 
Det er betydelige lønnsforskjeller mellom de regionale arbeidsmarkedene -- fra en gjennom-
snittslønn på 210.000 i Inntrøndelag og Agderbyen til nesten 290.000 i Oslo.  Det er også 
betydelige forskjeller i lokal spredning innen arbeidsmarkedene, med størst spredning i Oslo- 
og Trondheimsområdene. Denne spredningen er, gitt måten arbeidsmarkedsregionene er 
definert på, uavhengig av kommunestørrelse; så den er et uttrykk for lokale forhold.  
Forskjellene mellom de regionale gjennomsnittene kan imidlertid i prinsippet både skyldes 
forskjell i størrelse og forskjell i regionspesifikke, størrelsesuavhengige faktorer.  For å 
komme fra tallene i tabell 1 til tall som kan danne grunnlag for å tallfeste betydningen av 
arbeidsmarkedsstørrelsen, må vi derfor først korrigere for andre regionale forskjeller. 
 
Vi gjør det ved å estimere sammenhengene mellom kommunestørrelse (antall sysselsatte 
bosatt i kommunen) og lønn for de kommunene i hver region som ligger utenfor de regionale 
arbeidsmarkedene -- altså for de kommunene der det er grunn til å tro at kommunestørrelsen 
er en rimelig god indikator på det relevante arbeidsmarkedet.  Vi bruker så disse sammen-
hengene til å beregne arbeidsmarkedsstørrelseskorrigerte lønnsforskjeller mellom regionene 
og kommer på den måten frem til anslag på systematiske, regionale lønnsforskjeller. 
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Vi har estimert sammenhengen for Østfold (utenom Østfoldbyen og kommunene som sogner 
til Oslo), Hedmark og Oppland (utenom Mjøsbyen og kommunene som sogner til Oslo), 
Buskerud og områdene i Hedmark og Oppland som naturlig sokner til Oslo, men som ikke 
inngår i Oslo-arbeidsmarkedet, Vestfold og Telemark (utenom Vestvikenbyen), Agder 
(utenom Agderbyen), Sørvestlandet (utenom arbeidsmarkedene rundt Stavanger, Haugesund 
og Bergen), Møre (utenom Ålesund-arbeidsmarkedet) og Trøndelag (utenom Trondheims-
området og Inntrøndelag). 
 
Noen kommuner er utelatt fordi de ikke er representative for regionen de ligger i.  Det gjelder 
først og fremst kommuner med svært høye kraftinntekter.  Konkret har vi utelukket kommer 
med kraftinntekter på mer enn 200 prosent av gjennomsnittet for norske kraftinntekter.  I 
tillegg har vi utelukket kommunene Svelvik, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker og 
Ringerike.  Disse inngår ikke i Oslo-arbeidsmarkedet, men de ligger så nær det – og samtidig 
så nær hverandre – at de ikke kan karakteriseres som kommuner med et rent lokalt 
arbeidsmarked. 
 
Vi har prøvd ulike funksjonsformer for sammenhengen mellom kommunestørrelse og lønn for 
kommunene utenfor de regionale arbeidsmarkedene.  Den formen som passer best for flere-
tallet av områder, er inntekt som lineær funksjon av logaritmen til kommunestørrelsen. 
 
Når vi skal bruke sammenhengene til å korrigere for regionspesifikke forhold, har vi brukt de 
estimerte koeffisientene til å beregne en estimert inntekt for hver region ved en 
kommunestørrelse på 15.000 sysselsatte.  Dette tallet er valgt fordi det svarer til gjennom-
snittsstørrelsen på kommunene i de regionale arbeidsmarkedene (gjennomsnittet for alle 
arbeidsmarkedskommunene er 15.052).  For hver region er så lønnsnivået korrigert for 
forskjellen mellom den estimerte inntekten for en kommune utenfor arbeidsmarkedet med 
15.000 sysselsatte og gjennomsnittet for alle regioner av denne estimerte inntekten. 
 
Korreksjonene for de regionspesifikke forholdene er vist i tabell 2. For Oslo, Vestlandet og 
Trøndelag finner vi positive regionale avvik som ikke har med arbeidsmarkedsstørrelse å 
gjøre, mens vi finner negative avvik for Østlandet utenfor Oslo-området og for Sørlandet.  
Siden vi korrigerer for slike avvik, gir det negativ korreksjon for Oslo, Vestlandet og 
Trøndelag og positiv korreksjon for resten. 
 
Figur 4 plotter størrelsen på de regionale arbeidsmarkedene mot de korrigerte lønnstallene.  
Vi har estimert sammenhengen lineært, lineært i logaritmen til arbeidsmarkedsstørrelsen, og 
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log-lineært i begge variable (den siste vist i figuren).  Alle gir signifikant, positiv 
sammenheng og høy forklaringsgrad. Vi har valgt å holde oss til den log-lineære 
sammenhengen (vist i figuren) for ikke å overvurdere størrelseseffekten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2.  Korreksjon for regionspesifikke forhold  

  Sysselsatte Gj.sn.lønn Korreksjon Korr. lønn 
     
Inntrøndelag 29,532 210,813 -10,203 200,610 
Haugalandet 58,617 244,200 -5,287 238,913 
Ålesund 58,617 255,538 -21,119 234,419 
Mjøsbyen 90,322 216,947 8,154 225,101 
Østfoldbyen 99,666 219,678 9,273 228,951 
Agderbyen 103,415 210,219 13,044 223,263 
Trondheim 127,198 256,694 -10,203 246,491 
Stavanger 145,373 274,942 -5,287 269,655 
Vestviken 160,037 229,319 14,999 244,318 
Bergen 181,151 262,395 -5,287 257,108 
Oslo 590,351 287,724 -8,861 278,863 
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Regionale gevinster av ferjefritt samband Bergen-Stavanger 
 
Analysen ovenfor viser at Sørvestlandet i utgangspunktet består av tre regionalt integrerte 
arbeidsmarkeder -- Stavangerområdet, området Haugesund-Stord, og Bergensområdet.  I 
tillegg består det av en rekke lokale arbeidsmarkeder utenfor disse områdene.  Hvordan dette 
mønstret vil endres ved bygging av ferjefritt veisamband på strekningen Bergen-Stavanger, 
avhenger av trasévalget for ferjefri forbindelse og av hvilke tverrforbindelser som eventuelt 
vil bli etablert i tilknytning til hovedtraséen.  I denne omgang har vi latt spørsmålet om 
tverrforbindelser ligge og konsentrert oss om hovedtraséen. 
 
Vi legger til grunn at Rogfast og t-forbindelsen til Karmøy og Haugesund vil redusere 
reisetidene så sterkt at arbeidsmarkedet i Haugesundsområdet og Stavangerområdet vil vokse 
sammen til ett, integrert arbeidsmarked.  I og med at Haugesundsområdet allerede er integrert 
med arbeidsmarkedet på Bømlo og Stord, betyr det at forholdene ligger til rette for et 
sammenhengende arbeidsmarked fra Jæren til Stord. 
 
Hvor mye større dette arbeidsmarkedet vil bli som følge av Hordfast, avhenger kritisk av 
trasévalget. 
 
Velger man direkte forbindelse fra Os til Tysnes og videre til Stord, vil reisetiden Bergen-
Leirvik bli i overkant av 50 minutter.  Siden en stor del av arbeidsmarkedet i Bergensområdet 
ligger sør for Bergen sentrum, betyr det at det blir pendlingsavstand mellom Leirvik og 
arbeidsmarkedet i og sør for Bergen.  Med det kan man få et kjedet, integrert arbeidsmarked 
fra Bergen til Stavanger. 
 
Om man velger trasé via Fusa, blir reisetiden Bergen-Leirvik mellom 65 og 70 minutter, og da 
vil reiseavstanden selv fra den sørligste del av Bergensarbeidsmarkedet til Stord bli i overkant 
av det som utløser dagpendling.  Skal man få et kjedet, integrert arbeidsmarked fra Bergen til 
Stavanger, forutsetter det sterk vekst i bosetting og arbeidsplasser i området mellom Bergen 
og Stord (spesielt i Fusa og Tysnes kommuner) -- et område som idag er tynt befolket.  Vi 
anser at det, ihvertfall i første omgang, er lite sannsynlig. 
 
I våre beregninger har vi derfor lagt til grunn to alternativer, avhengig av trasévalget.  Den 
ene, som forutsetter direkte trasé Os-Tysnes-Stord, er et fullintegrert arbeidsmarked Bergen-
Stavanger.  Den andre, som følger av en trasé via Fusa, gir fullintegrert arbeidsmarked Stord-
Stavanger og en utvidelse av arbeidsmarkedet i Bergen med Fusa og Samnanger. 
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Direkte trasé (Konsept SB-K4c) 

 
Med direkte forbindelse til Stord vil de tre regionale arbeidsmarkedene vi har på strekningen 
idag, vokse sammen til ett, kjedet arbeidsmarked med nesten 400.000 sysselsatte.  For å 
beregne hva det innebærer, legger vi til grunn at lønnsnivået i hver region består av en 
regionspesifikk komponent (som avspeiler næringsstruktur o.l.) og en størrelseskomponent 
(som avspeiler klyngeeffekter og andre gevinster ved et større arbeidsmarked).  Vi antar at 
integrasjon ikke påvirker den regionspesifikke komponenten -- bare størrelseskomponenten.  
Vi får da følgende beregning, basert på dagens antall sysselsatte og de estimerte (lineære eller 
loglineære) virkninger av et større arbeidsmarked: 
 
Tabell 3.  Gevinst pr år, fullintegrert arbeidsmarked Bergen - Stavanger 
 Syssel-

satte 
Lønn idag Arbeids-

markedstr 
i dag 

Arbeids-
markedstr 
integrert 

Størrelses
effekt på 
lønn 

Samlet 
gevinst 

Stavanger 145.373 269 655 145 373 385141 28407 4130 

Haugesund 58,617 238913 58617 385141 51014 2990 

Bergen 181151 257108 181151 385141 20729 3755 

Sum      10875 

 
 

Den årlige gevinsten, når det fullintegrerte arbeidsmarkedet er en realitet, vil altså kunne 
anslås til noe over 10 milliarder. 
 
Arbeidsmarkedsintegrasjon vil imidlertid ta tid. Erfaringer, bl.a. etter byggingen av 
Nordhordlandsbroen og Trekantsambandet, viser at det kan ta mange år før bosettings- og 
pendlingsmønstrene endres på en slik måte at tidligere adskilte lokalarbeidsmarkeder blir fullt 
integrert.  Det empiriske grunnlag for å anslå hvor lang tid det er tale om, og hvordan 
utviklingen mot integrasjon faktisk skjer, er spinkelt.  Det er imidlertid grunn til å anta at 
utviklingen vil ligne på det vi kjenner fra diffusjonsprosesser - med små effekter den første 
tiden, så gradvis sterkere vekst, og så en gradvis utflating mot en fullintegrert likevekt.  Vi 
tenker oss derfor at utviklingen kan beskrives ved en sigmoid-kurve, og bruker tre ulike 
antagelser om hvor raskt integrasjonen skjer -- konkret at det tar 20, 25 eller 30 år før man er 
halvveis til full integrasjon.  Regner vi at full integrasjon gir en årlig gevinst på 10 milliarder, 
vil da utviklingen i gevinsten pr år være som vist i figur 5. Nåverdien av arbeidsmarkeds-
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gevinsten, over en 40-årsperiode og med 4 prosent diskonteringsrente, vil i så fall bli mellom 
29 og 68 milliarder, med 45 milliarder som et midlere estimat (tilsvarende en diffusjons-
prosess med en halvveringstid på 20 år). 
 
Trasé via Fusa (Konsept SB-K5b) 

 
Et fullintegrert arbeidsmarked Stavanger – Stord vil ha rundt 200.000 arbeidstagere.  Samtidig 
vil arbeidsmarkedet i Bergen, med forbindelse sørover via Fusa, bli utvidet med vel 3.000 
arbeidstagere.  Den tilsvarende gevinstberegningen for dette alternativet er vist i tabell 4.  Her 
er det for Fusa og Samnangers vedkommende antatt at de vil få samme lønnsnivå som Bergen 
etter realisering av prosjektet.   
 
Tabell 4.  Gevinst pr år, fullintegrert arbeidsmarked Stavanger-Haugesund, utvidet 
arbeidsmarked Bergen 
 Syssel-

satte 
Lønn idag Arbeids-

markedstr 
i dag 

Arbeids-
markedstr 
integrert 

Størrelses
effekt på 
lønn 

Samlet 
gevinst 

Stavanger 145.373 269 655 145 373 203990 9556 1389 

Haugesund 58,617 238913 58617 203990 32678 1915 

Bergen 181151 257108 181151 184328 460 83 

Fusa–Samn 3177 244750 3177 184328 12181 41 

Sum      3388 
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Den årlige gevinsten ved dette alternativet er anslått til noe over 3 milliarder; altså betydelig 
mindre enn ved direkte trasé sørover fra Bergen.  Det er også verdt å merke seg at det meste 
av denne gevinsten kommer fra arbeidsmarkedsintegrasjon Stavanger – Haugesund – Stord, 
som i seg selv ikke berøres av Hordfast. 
 
En utvidelse av arbeidsmarkedet i Bergen mot Fusa og Samnanger er imidlertid langt fra 
verdiløs.  Det er tale om en gevinst på rundt 120 millioner pr år og det er sannsynlig – siden 
det dreier seg om en lokal utvidelse – at effekten kan komme relativt raskt.  Antar vi en 
Sigmoidkurveprosess med 20 år til halv effekt, gir det en nåverdi på 800 millioner; antar vi 10 
år til halv effekt, blir nåverdien 1.5 milliarder.   
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I dette arbeidsnotatet drøftes og tallfestes regionaløkonomiske virkninger for Sørvest-
landet av ferjefritt stamveiforbindelse mellom Stavanger og Bergen.  Analysen er et 
supplement til «tradisjonelle» nytte-kostnadsanalyser.  I tråd med nyere litteratur 
om nytte-kostnadsanalyser, basert på teorier om geografiske klynger, ser vi på de 
videre konsekvensene («wider impacts») av ferjefritt samband.  Fokus er spesielt på 
konsekvensene for arbeidsmarkedene i regionen og med det for verdi¬skapningen.  
Våre analyser indikerer at tilleggsgevinstene i forhold til det som fremkommer i de 
«tradisjonelle» nytte-kostnadsanalysene kan være svært store – i størrelsesorden 
drøyt tre til drøyt ti milliarder kroner pr år.


