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Sammendrag
Denne rapporten omhandler en underveisevaluering av virkningene som samferdselsprosjektet Nordøyvegen har hatt på regionalt nærings- og reiseliv.
Evalueringen er utført av Concreto på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapportens hoveddel er todelt: I første del analyseres de
økonomiske virkningene av selve investeringen. I andre del undersøkes nærings- og reiselivets forventninger og fremtidstro knyttet til fastlandsforbindelsen.
Rapporten har følgende hovedfunn:
Økonomiske virkninger:
Hovedentreprenøren har engasjert underentreprenører for en total kontraktssum på 1 889 mill. kr, hvorav 45 % av anskaffelsene er gjort hos
underentreprenører fra Møre og Romsdal fylke, tilsvarende 859 mill. kr. I tillegg har hovedentreprenøren selv gjort direkte innkjøp i det lokale markedet for
anslagsvis 40 mill. kr. Det har også vært fire forberedende entreprepriser i forbindelse med Nordøyvegen som har generert omtrent 36 mill. kr til regionale
entreprenører. Deler av byggherrekostnadene har også tilfalt regionale arbeidstakere og andre lokale aktører. Denne delen er beregnet til 209 mill. kr.
Alle de intervjuede underentreprenørene har benyttet seg av det lokale næringslivet i forbindelse med arbeidet på Nordøyvegen. Dette funnet gjelder både de
lokale og de ikke-lokale underentreprenørene. De fleste underentreprenørene har avtaler med egne underleverandører som de benytter i arbeidet, disse har
forankring lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alle underentreprenørene har midlertid gjort direkte innkjøp i det lokale markedet ved behov. Kartleggingen viser
at dette er fordi:
1.

Det er en fordel å benytte seg av det lokale markedet for å slippe fraktkostnader og leveringstid. Dette gjelder særlig mindre innkjøp, spontane
eller planlagte, som gjøres for å supplere produksjonen. Dette gjelder også for tjenester som for eksempel verksted- og transporttjenester.

2.

Regionen har et velutviklet næringsliv, og er i stand til å tilby de varene, tjenestene og kompetansene som har vært etterspurt.

Forventninger og fremtidstro:
Det forventes at fastlandsforbindelsen vil bidra positivt til næringslivet i regionen. Det forventes at veiforbindelsen kan bidra positivt til bosetning, sysselsetting,
turisme og reiseliv. Det forventes at veiforbindelsen vil utvide arbeidsmarkedet og skape en større forutsigbarhet og stabilitet for de ansatte og for det lokale
næringslivet. Samtidig erfares det negative forventninger knyttet til bompengesatsene. Høye bompengesatser forventes å bidra til å opprettholde en barriere
mellom fastlandet og Nordøyane. Dersom bompengetakstene leder til en for stor trafikkavvisning kan dette svekke det naturlige reisemønsteret til både lokale og
andre trafikanter. Dette kan igjen svekke de forventede positive virkningene fra fastlandsforbindelsen.
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1. Metode og rammer
for evalueringen
Første kapittel gir en oversikt over rapportens struktur og
vår metodiske tilnærming. Dette innebærer rammeverket
for underveisevaluering og hvordan vi har samlet inn data
gjennom kontraktsopplysninger, intervjuer og en
spørreundersøkelse.

Her beskrives:
1.1 Rapportens struktur
1.2 Rammer for evalueringen
1.3 Metodiske tilnærming
1.4 Datainnsamling
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Rapportens struktur
Rapporten vurderer i hovedsak to ulike virkningsområder: økonomiske virkninger fra investeringen og hvordan fastlandsforbindelsen påvirker nærings- og
reiselivets fremtidstro. Hoveddelene er supplert med en oversikt over prosjektet og en kartlegging av regionen og andre sentrale funn som er gjort i forbindelse
med evalueringen.

Vi starter rapporten med dette kapittelet som omhandler rapportens struktur og vår metodiske tilnærming til evalueringen. Kapittel 2 handler om selve
prosjektet og regionen Møre og Romsdal. Deretter presenterer vi resultatene fra kartleggingen av de økonomiske virkningene fra selve investeringen i kapittel
3. I kapittel 4 presenteres resultatene tilknyttet endret fremtidstro som følge av fastlandsforbindelsen og i kapittel 5 går vi gjennom andre sentrale funn over
virkninger som investeringen har medført, men som ikke knytter seg direkte eller indirekte til selve utbyggingen.
Kapitlene er inndelt i underkategorier. Disse kategoriene presenteres på hver kapittelside og kan også lese ut fra bunnteksten på hver side.
Kapittel 2:
Om prosjektet
Om prosjektet og
regionen Møre og
Romsdal

1.1 Rapportens struktur

Kapittel 3:
Økonomiske virkninger
De økonomiske
virkningene fra selve
investeringen

1.2 Rammer for evalueringen

Kapittel 4:
Fremtidstro
Forventningene
knyttet til
fastlandsforbindelsens
påvirkning for
næringslivet og reiseliv.

1.3 Metodisk tilnærming

Kapittel 5:
Andre virkninger
Andre virkninger som
følge av
fastlandsforbindelsen.

1.4 Datainnsamling
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Presisering av evalueringen
Målet med rapporten har ikke vært å evaluere de samfunnsøkonomiske virkningene av veiprosjektet. I samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter beregnes
direkte nytte- og kostnadsvirkninger fordelt på ulike aktørgrupper i økonomien. Prissatte komponenter som reisetid, kjøretøyskostnader og nyskapt trafikk
beregnes for aktørgruppen trafikanter og transportbrukerne. For aktørgruppene operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig beregnes komponenter som
inntekter fra kollektivtilbud eller bom, investeringer, drift og vedlikehold, ulykkeskostnader og miljøkostnader.
En slik tradisjonell samfunnsøkonomisk modell fanger opp direkte nyttevirkninger fra et veiprosjekt, men fanger typisk ikke opp virkningene som følger av den
økonomiske impulsen en stor investering kan gi for blant annet lokalt og regionalt næringsliv. Ny infrastruktur påvirker også folks liv og hverdag gjennom
eksempelvis bosetting og sysselsetning ved å knytte bo- og arbeidssteder tettere sammen, noe som igjen kan påvirke produktivitet, konkurranseforhold, marked
og fremtidstro. Dette, både investeringsvirkningene og virkningene fra endret infrastruktur, er virkninger som påvirker den samfunnsøkonomiske verdien av et
veiprosjekt, men som ikke fanges opp i ordinære samfunnsøkonomiske analyser av veiprosjekter.
Evalueringen vi har gjort skiller seg fra en samfunnsøkonomisk analyse på tre hovedområder:
1.

Vi analyserer virkninger fra prosjektet som faller utenfor en vanlig samfunnsøkonomisk analyse av et veiprosjekt.

2.

Vi analyserer de regionale virkningene i motsetning til virkningene for hele samfunnet.

3.

Vi analyserer virkningene for næringsliv og reiseliv isolert og ikke for de øvrige aktørene i samfunnet.

1.1 Rapportens struktur

1.2 Rammer for evalueringen

1.3 Metodisk tilnærming

1.4 Datainnsamling
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Økonomiske virkninger fra et investeringsprosjekt
Ved hjelp av kvantitativ og kvalitativ datainnsamling fra aktørene
i økonomien har vi kartlagt hvordan investeringen har påvirket det
lokale næringslivet. Både direkte og indirekte.
Hensikten med del 1 av evalueringen har vært å kartlegge hvilke
effekter veiinvesteringen har hatt for det lokale næringslivet i
Møre og Romsdal. Dette innebærer å kartlegge hvordan
næringslivet har vært direkte engasjert i utbyggingen, som
entreprenør og underentreprenører, men også hvordan
eventuelle andre aktører i økonomien har blitt benyttet som
tilbydere i forbindelse med prosjektet.
De økonomiske virkningene er inndelt i direkte og indirekte
økonomiske virkninger.

Under direkte økonomiske virkninger kartlegger vi prosjektets
anskaffelser og hvorvidt de har gått til lokale entreprenører eller
ikke-lokale entreprenører. Alternativt kunne man navngitt disse
virkningene «førstelags-virkninger» ettersom de fanger opp
investeringens «første steg» ut i økonomien.
Under indirekte økonomiske virkningene kartlegger og analyserer
vi hvordan de engasjerte underentreprenørene har benyttet seg
av det lokale næringslivet for å løse arbeidene på Nordøyvegen.
Alternativt kunne man navngitt disse virkningene «andrelagsvirkninger» ettersom de fanger opp investeringens «andre seg» ut
i økonomien.

1.1 Rapportens struktur

Fremstilling av hvordan de ulike virkningene som følger av investeringen i Nordøyvegen fordelt på
direkte og indirekte virkninger.

1.2 Rammer for evalueringen

1.3 Metodisk tilnærming

1.4 Datainnsamling
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Datainnsamling via intervju og spørreundersøkelse
Nordøyvegen er under bygging i det tidsrommet denne rapporten utarbeides.
Empiriske data fra regnskapstall og lignende fra de berørte aktørene i
økonomien vil først være tilgjengelig i årene etter veisambandet har åpnet.
Samtidig vil slike tall ofte være akkumulerte størrelser av en bedrifts totale
prosjektportefølje det aktuelle året. Ettersom vi ønsker å skille ut effekten fra
Nordøyvegen alene, har vi i hovedsak benyttet oss av intervjuer og
spørreundersøkelser. Vi har også hatt tilgang til Skanskas oversikt over
kontraktene de har hatt med underentreprenørene.

Modell over datainnsamling

Vi har intervjuet hovedentreprenøren Skanska og tolv av de lokale
underentreprenørene og fem ikke-lokale underentreprenører. Intervjuene har
vært semistrukturerte og tilpasset til den type leveranse eller arbeid den
enkelte underentreprenøren har hatt i prosjektet. Formålet med intervjuene
har vært å kartlegge hvordan entreprenørene har benyttet seg av det lokale
næringslivet for å oppfylle sine leveranser.
Vi har sendt ut en spørreundersøkelse via Haram Næring- og innovasjonsforum
og via fylkeskommunen. Vi har fått svar fra 32 respondenter. I undersøkelsen
har vi kartlagt hvordan fastlandsforbindelsen påvirker det lokale næringslivets
fremtidstro og hvordan det lokale næringslivet har blitt påvirket av selve
veiutbyggingen gjennom investeringsimpulsen.
Vi har hatt jevnlige statusmøter med oppdragsgiver som også har vært en
nyttig kilde til informasjon, blant annet oversikt over de fleste aktører som har
vært med på prosjektet og oversikt over byggherrekostnadene. Vi har også
intervjuet andre sentrale industriaktører som holder til lokalt og lokale turisme
og reiselivsaktører.

1.1 Rapportens struktur

1.2 Rammer for evalueringen

1.3 Metodisk tilnærming

1.4 Datainnsamling
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Info om spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen hadde totalt 10 spørsmål. Et av spørsmålene, spørsmål 7, hadde
flere underkategorier. Spørsmålene vi har stilt er i hovedsak påstander som vi har bedt
respondentene svare på hvorvidt de er enige eller ikke. Ved alle spørsmålene hadde
respondenten muligheten til å hoppe over spørsmålet og/eller svare «ikke relevant». I
fremstillingen er svaralternativet «ikke relevant» fjernet ettersom ingen av
respondentene benyttet seg av dette alternativet.
Spørreundersøkelsen var åpent mellom 29.04.2022 - 19.05.2022 og er sendt ut via:
• Haram Næring og Innovasjonsforums (HNI) nyhetsbrev den 29.04.2022 og
06.05.2022. HNIs nyhetsbrev sendes også ut til medlemmene i Næringsforeningen
Ålesund. Ved siste utsendelse ble spørreundersøkelsen også delt i HNIs
Facebookside: Haram Næring og Innovasjonsforum | Facebook

• Nordøyvegens egne Facebookside den 03.05.2022: Nordøyvegen, Møre og Romsdal
fylkeskommune | Facebook
• Møre og Romsdal fylkeskommunes nettside for Nordøyvegen 12.05.2022
Målet med spørreundersøkelsen har vært todelt. Vi har ønsket å kartlegge hvordan
fastlandsforbindelsen påvirker næringslivet fremtidstro (del 1) og kartlegge hvordan
selve utbyggingen har påvirket næringslivet per dags dato (del 2).

1.1 Rapportens struktur

1.2 Rammer for evalueringen

1.3 Metodisk tilnærming

1.4 Datainnsamling
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2. Om prosjektet og
regionen
Virkningene på det lokale næringslivet fra et
investeringsprosjekt avhenger både av prosjektets natur
og næringslivets struktur. Dette kapittelet gir en kort
beskrivelse av Nordøyvegen og regionen rundt.

Her beskrives:
2.1 Nordøyvegen
2.2 Nordøyane og regionen
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Nordøyvegen
Nordøyvegen erstatter to ferjesamband og en hurtigbåt. Fastlandsforbindelsen vil
knytte Nordøyane og resten av Ålesund kommune nærmere sammen.
Næringslivet og private vil få et mer fleksibelt og forutsigbart transportsystem
som igjen kan bidra til økt attraktivitet for regionen og verdiskapning.
Fv. 659 Nordøyvegen er et 37 kilometer langt vegsamband, som vil gi
fastlandsforbindelse til de omtrent 2700 innbyggerne på Lepsøya, Haramsøya,
Skuløya/Flemsøya, Fjørtofta og Harøya/Finnøya i Ålesund kommune. Prosjektet
omfatter fire fjordkryssinger og delvis opprusting/omlegging av eksisterende
hovedveger til tofelts fylkesvegstandard. Det innebærer tre undersjøiske tunneler,
en miljøtunnel og tre bruer. Den lengste undersjøiske tunnelen er
Nogvafjordtunnelen som er 5 730 meter lang.
Byggingen ble startet opp i mars 2019. Første del av veiforbindelsen mellom
Skjelten-Lepsøya-Austnes ble åpnet 18. desember 2021. Forbindelsen mellom
Fjørtofta-Harøya skal åpne juni 2022, mens siste del mellom Flemsøya/SkuløyaFjørtofta skal åpne 27. august 2022.
Åpning

Åpning

Fylkestingsvedtak
om bygging

HaramsøyaLepsøya-Skjeltene

Flemsøy/SkuløyaFjørtofta

2018

2021

2022

2019

2022

Oppstart bygging

Åpning

https://mrfylke.no/veg-og-kollektiv/vegprosjekt/fv.-659-nordoeyvegen

Fjørtofta - Harøya

2.1 Nordøyvegen

2.2 Nordøyane og Regionen
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Finansiering og organisering av Nordøyvegen
Det er Møre og Romsdal fylkeskommune (MRFK) som har ansvaret for byggeprosjektet og som tar opp lånet for å bygge Nordøyvegen. Statens vegvesen var
utførende byggherre frem til omorganiseringen 01.01.2020. Fra 2020 har MRFK vært byggherre. Skanska Norge er hovedentreprenør på prosjektet.
Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok 12. desember 2016 at Nordøyvegen skulle
bygges med en styringsramme på 3 442 mill. 2017-kr inkl. mva. og en kostnadsramme på
3 786 mill. 2017-kr inkl. mva. Bompengeandelen var fastsatt til 460 mill. 2017-kr inkl.
mva. (13,4 % av styringsrammen). I 2022-prisnivå utgjør dette et bompengebidrag på
542 mill. kr.
Etter at det ble innhentet tilbud for hovedkontrakten for bruene og tunnelene, ble det
avdekket at den opprinnelige kostnadsrammen ikke var tilstrekkelig. Skanska Norge
leverte det mest fordelaktige tilbudet, med en tilbudssum på 3 025 mill. kr ekskl. mva.
Fylkestinget vedtok 11. desember 2018 å øke styringsrammen til 4 900 mill. 2018-kr inkl.
mva., mens ny kostnadsramme ble fastsatt til 5 340 mill. 2018-kr inkl. mva.
I november 2020 gjorde fylkesutvalget vedtak om å øke styrings- og kostnadsrammen for
å forsere åpningen av deler av prosjektet. De økonomiske rammene ble da økt med 23,5
mill. kr.
I forbindelse med ny bompengeproposisjon ble rammene oppjustert med en ventet
byggekostnadsindeks for å få 2022-kr. Oppjusteringen gir en styringsramme på 5 564
mill. 2022-kr inkl. mva. For å sikre finansieringen av prosjektet, ble det lagt til grunn en
økning i bompengebidraget på 134 mill. 2022-kr til totalt bompengebidrag på 676 mill.
2022-kr inkl. mva. (12,1 % av styringsrammen). Bompengeinnkrevingen skal vare i inntil
25 år.
Veien skal finansieres med fylkeskommunale midler og et bompengebidrag.
Fylkeskommunens lån skal betales tilbake blant annet gjennom eksterne midler,
herunder: ferjeavløsningsmidler, tilskudd fra kommuner v/RDA midler, tilskudd fra
kommunene Nye Ålesund, Haram og Sandøy, midler fra hurtigbåten, tilskudd fra
næringslivet, rentekompensasjon og MVA-kompensasjon. Det vises til Prop. 93 S (20212022).
2.1 Nordøyvegen

Roller i prosjektet
Rolle

Virksomhet

Prosjekteier

Møre og Romsdal fylkeskommune

Byggherre

Statens Vegvesen frem til 2020
Møre og Romsdal fylkeskommune fra 2020

Hovedentreprenør

Skanska Norge

Kostnadsutvikling
Alle kostnadstall
er inkl. mva.

Kroneverdi

Styringsramme

Kostnadsramme

Bompengebidrag

Fylkesting
desember
2016

2017

3 442 mill. kr

3 786 mill. kr

460 mill. kr

Fylkesting
desember
2018

2018

4 900 mill. kr

5 340 mill. kr

516 mill. kr

Bompengeproposisjon,
april 2022

2022

5 564 mill. kr

6 062 mill. kr

676 mill. kr

Prop. 93 S (2021–2022) (regjeringen.no)

2.2 Nordøyane og Regionen
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Befolkning og sysselsetting
Møre og Romsdal har et rikt næringsliv som inkluderer et bredt spekter av ulike næringsaktiviteter. Nordøyvegen bygges i et område med en høy andel
industri og med et aktivt og kompetent næringsliv.
Haram og Sandøy var inntil 2020 to kommuner på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Nå er de innlemmet i Ålesund kommune. Nordøyvegen ligger i Ålesund i
det området som tidligere var dekket av Haram og Sandøy kommune. I 2019 var det 9 383 innbyggere i Haram kommune og 1 238 innbyggere i Sandøy
kommune. Siden år 2000 frem til 2019 har befolkningen på Haram og Sandøy samlet økt med 515 personer, som tilsvarer 4,8 % vekst. Gjennomsnittsalderen
har også økt i denne perioden med 2,7 år.
43 % av de sysselsatte i tidligere Haram og Sandøy var i 2019 ansatt innen NACE-kategorien «industri». Dette var den desidert største næringen i tidligere
Haram og Sandøy kommune. Tall fra 2022 viser at i Ålesund er «helse- og omsorgstjenester» den næringen med flest ansatte, med «varehandel» på
andreplass og «industri» som den tredje største næringen i kommunen. I Møre og Romsdal fylke er det flest ansatte innen «helse- og omsorgstjenester»,
nest størst er «industri» og «varehandel» er tredje største.

2.1 Nordøyvegen

2.2 Nordøyane og Regionen

41,5 år

40,9 år

40,6 år

39,8 år

38,8 år

Befolkningsutvikling inkl. gjennomsnittsalder på
befolkning – Haram/Sandøy (2000-2019)
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Næringslivet i regionen
De store bykommunene Ålesund, Molde og Kristiansund i Møre og
Romsdal utgjør de klart største kommunene målt i antall registrerte
virksomheter.

Antall registrerte virksomheter per kommune (SSB 2021)
Innfelt kart: Antall registrerte virksomheter innenfor 1x1 km. for Haram og Sandøy

De 10 største næringsgruppene med flest registrerte virksomheter i
fylket er:
•
•
•
•
•

Jordbruk, skogbruk og fiske
Varehandel
Bygg og anlegg
Eiendomsdrift
Helse og sosiale tjenester

•
•
•
•
•

Faglig, teknisk tjenesteyting
Industri
Forretningsmessig tjenesteyting
Transport og lager
Kultur

I 2021 var det rett i underkant av 6800 registrerte virksomheter i Ålesund
kommune. Av disse var omtrent 10-11% registrert innenfor tidligere
Haram og Sandøy kommune (se innfelt kart).
Som vist på forrige side er industri den næringen som sysselsetter flest i
tidligere Haram og Sandøy kommune. Fra det innfelte kartet kan man se
at flere av virksomhetene holder til på Nordøyane. Rostein AS (Innenriks
sjøfart med gods), IP Huse (Industri) og Finnøya Gear & Propeller AS
(Industri) er blant de største arbeidsgiverne på Nordøyane. I tillegg er
Ona og Finnøy Havstuer som driver innen hotell og restaurant større
arbeidsgivere på de nordligste øyene.
Statistikken tar ikke hensyn til i hvilken grad de registrerte virksomhetene
har hatt aktivitet i 2021 og det reelle antallet bedrifter som sysselsetter
må antas å være lavere enn tallene som fremgår på denne siden.
2.1 Nordøyvegen

2.2 Nordøyane og Regionen
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Pendling
Ålesund er den største bo- og arbeidskommunen med nærhet til Nordøyvegen. For å synliggjøre bo- og arbeidsrelasjonene for Nordøyane spesifikt vises her
statistikk fra 2019, altså før Haram og Sandøy ble slått sammen med Ålesund. Vi ser at flesteparten av innbyggerne i gamle Haram og Sandøy arbeidet i sin egen
daværende kommune. Dette gjelder for så vidt også de andre kommunene i kartet, bortsett fra Sula hvor pendlingen til Ålesund utgjør en stor andel.
Vi har gjort et uttak av bosteds- og
arbeidsstedskommunene som består av
Aukra, Giske, Haram, Molde, Sandøy, Sula,
Sykkylven, Vestnes og Ålesund. Kommunene
er markert med blått i kartet til venstre.

Basert på SSB-tall fra 2019 hadde Haram kommune netto utpendling til
de utvalgte kommunene, mens Sandøy hadde marginalt netto
innpendling fra de samme kommunen:
•
•

Haram: 910 pendler ut - 715 pendler inn
Sandøy: 48 pendler ut - 49 pendler inn

Innbyggerne i både Haram og Sandøy pendlet i 2019 mest til Ålesund
kommune. Fra Haram pendlet det 781 arbeidstakere til Ålesund, mens
fra Sandøy pendlet det 20 arbeidstakere. Fra Ålesund til Haram pendlet
det i 2019 449 arbeidstakere, mens det pendlet 15 arbeidstakere fra
Ålesund til Sandøy. Fra Molde til Haram pendlet det i 2019 19
arbeidstakere, men det pendlet 12 arbeidstakere fra Molde til Sandøy.

2.1 Nordøyvegen

2.2 Nordøyane og Regionen
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Trafikkgrunnlag for den nye veien
Det er knyttet usikkerhet til det fremtidige trafikkgrunnlaget for den nye
Nordøyvegen. Effekten av ferjeavvikling, bompenger og endring i kjøretid
er blant noen av faktorene som vil påvirke veiens trafikkgrunnlag.
Det gamle ferjeleiet mellom Skjelten-Lepsøya-Harøya fraktet i 2021 ca.
164 000 kjøretøy. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på
450 kjøretøy, med en andel tunge kjøretøy på 10%.

ÅDT – Veinett rundt Nordøyane (Kilde: SVV – NVDB)
Innfelt diagram: Antall kjøretøy ferje (2016-2021) (Kilde: SVV - Ferjedatabanken)
Antall kjøretøy per år – Ferje
160000
140000

120000
100000

Basert på siste estimerte verdier fra Statens vegvesen (NVDB) regner man
med en ÅDT over nye Lepsøybrua på ca. 1200 kjøretøy, med en
tungtransprotandel på ca. 8%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Brattevåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya
Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya

Basert på et trafikktellepunkt i enden av Lepsøybrua som åpnet 18. mai er
det i løpet av mai 2022 registrerte et antall passeringer som tilsvarer en
ÅDT på ca. 1055 totalt, hvorpå 915 av disse er kjøretøy under 5,6 meter
(lette kjøretøy). Dette gir en tungtransportandel på ca. 13 %. Tellepunktet i
Haramsfjordtunnelen viser en ÅDT på ca. 865 siden punktet åpnet 4.
februar 2022 frem til 01. juni 2022, med en tungtransportandel på ca.
12%.
Trafikktallene er trolig påvirket av tre sentrale forhold:
1. Veien har kun åpnet delvis, til de to ytterste øyene må man fortsatt ta
ferje.
2. Anleggstrafikken påvirker trolig trafikktallene.
3. Bompengeinnkrevingen har ikke startet ennå.
2.1 Nordøyvegen

2.2 Nordøyane og Regionen
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3 Økonomiske virkninger
3.1 Direkte økonomiske
virkninger
Kapittelet omhandler de økonomiske virkningene fra
prosjektets entrepriser. Hovedfunnene er tilknyttet
hovedkontrakten med Skanska som har gjort flere
anskaffelser fra lokale underentreprenører i prosjektet.
Virkningene fra byggherrens investering er også omtalt i
dette kapittelet.
Her beskrives:
3.1.1 Prosjektets entrepriser
3.1.2 Fordeling av hovedkontrakten
3.1.3 Byggherrekostnader
3.1.4 Oppsummering av direkte økonomiske virkninger
3.1.5 Importandel
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Lokal vs. ikke-lokal anskaffelser
Lokale entreprenører

Ikke-lokale entreprenører

Kategorien «lokale entreprenører» er bedriftene som holder til i Møre og
Romsdal fylke. Kategorien innebærer også bedrifter som har avdelinger i
Møre og Romsdal, dersom selve arbeidet i forbindelse med prosjektet i
hovedsak har skjedd ved den lokale avdelingen. Et eksempel på dette er
Celsa som har hatt kontrakten på armeringsstål. Celsas hovedkontor ligger i
Oslo, men de har en produksjonsavdeling i Ålesund. Arbeidet med kapping
og bøying av stålet til Nordøyvegen er utført fra deres avdeling i Ålesund.
For denne typen arbeid anser vi verdiskapningen i hovedsak å ligge lokalt og
Celsa for å være en lokal entreprenør.

I kategorien «ikke-lokale entreprenører» er bedriftene som holder til
utenfor Møre og Romsdal fylke. I denne kategorien er det også bedrifter
som har en avdeling i Møre og Romsdal, men hvor vi anser hele eller deler
av verdiskapningen for å ha skjedd ikke-lokalt. For eksempel så har Unicon
en avdeling på Stette og produksjonen fra avdelingen i Stette skilt ut
kategorisert som lokalt, og resterende er plassert som ikke-lokal
underentreprenør.

Diagrammet nedenfor viser den relative størrelsen av kontraktsverdien til de
ulike lokale underentreprenørene. Diagrammet er ikke uttømmende, men
viser de største kontraktene som hovedentreprenøren har inngått og de
forberedende entreprisene.

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

Diagrammet nedenfor viser den relative størrelsen av kontraktsverdien til de
ulike ikke-lokale underentreprenørene. Diagrammet er ikke uttømmende,
men viser de største kontraktene som hovedentreprenøren har inngått og
de forberedende entreprisene.

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert

3.1.5 Importandel
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Prosjektets entrepriser
Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennom hovedkontrakten, elektrokontrakten og fire forberedende entrepriser engasjert flere lokale entreprenører og
leverandører. Skanska Norge AS ble tildelt hovedkontrakten og har gjort flere anskaffelser fra lokale underentreprenører i forbindelse med arbeidene på
Nordøyvegen. Gjennom byggeperioden har det totalt vært tilknyttet nærmere 150 større og mindre underentreprenører, under-underentreprenører og
leverandører. Mange av disse har også hatt lokal og regional tilknytning.
Elektrokontrakten ble tildelt romsdalsbedriften Kraftmontasje AS og er en totalentreprise. Denne er tiltransportert til hovedentreprenøren Skanska Norge AS,
noe som betyr at Skanska har hatt oppfølging av Kraftmontasje som om de var underentreprenøren deres. Denne kontrakten på 193,9 mill. kr ekskl. mva. er
derfor en del av Skanskas underentreprenører og inkludert i kontraktssummen til hovedentreprenøren.
Oversikten viser de tildelte entreprisene på Nordøyvegen og entreprenørene som har blitt tildelt kontraktene. Videre i kapittelet vil vi se nærmere på i hvilken
grad disse er midlene har tilfalt det lokale næringslivet.

Entreprisene

Type

Entreprenør

Kontraktssum

Kontrakt 1: Veg og riggområde Skjeltene

Forberedende arbeider

AF ABOL v/ Busengdal
Transport

9,8 mill. kr ekskl. mva.

Kontrakt 2: Forskjæringer Austnes – Longva

Forberedende arbeider

Aurstad AS

21 mill. kr ekskl. mva.

Kontrakt 3: Forskjæringer Fjørtofta

Forberedende arbeider

Lesja Bulldozerlag AS

9,9 mill. kr ekskl. mva.

Kontrakt 4: Forskjæringer Myklebust

Forberedende arbeider

Odd Småge AS

5,2 mill. kr ekskl. mva.

Kontrakt 5: Skjeltene - Harøya

Hovedkontrakt

Skanska Norge AS

3 200 mill. kr ekskl. mva.

Elektroentreprise

Elektrokontrakt

Kraftmontasje AS

193,9 mill. kr ekskl. mva.
(inkludert i Kontrakt 5)

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert

3.1.5 Importandel
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Forberedende entrepriser
Det ble i perioden oktober 2017 til februar 2018 utført forberedende arbeider i
forbindelse med byggingen av Nordøyvegen. Tre av de fire forberedende
entreprisene er utført av entreprenører fra Møre og Romsdal fylke. Disse er
kategorisert som lokale.
Entreprenøren på den fjerde forberedende entreprisen er fra Lesja i Innlandet
fylke og er dermed kategorisert som ikke-lokale. Dette gir en total kontraktssum
på 36 mill. kr ekskl. mva. av de forberedende entreprisene som har tilfalt lokale
entreprenører og 9,9 mill. kr ekskl. mva. som har tilfalt ikke-lokale entreprenører.

Forberedende entrepriser fordelt mellom lokale
og ikke-lokale anskaffelser
Lokale
anskaffelser

36 mill. kr

Ikke -lokale
anskaffelser

9,9 mill. kr

Lokaliseringen av entreprenørene på de forberedende entreprisene:

Underentreprenører
fra Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke:

• Kontrakt 1 er utført av AF ABOL v/ Busengdal Transport AS
•

Arbeidsfellesskap mellom ACO Anlegg AS (Tennfjord), Busengdal AS (Stordal),
Opshaug AS (Stranda) og Longva Maskin AS (Brattvåg)

• Kontrakt 2 er utført av Aurstad AS (Ørsta)

Ikke-lokale
underentreprenører

• Kontrakt 4 er utført av Odd Småge AS (Aukra)

Innlandet fylke:
• Lesja Bulldozerlag AS (Lesja)

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert

3.1.5 Importandel
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Hovedentreprenørens fordeling av hovedkontrakten
Skanska er hovedentreprenør på Nordøyvegen med en kontraktssum på 3 200 mill. kr ekskl. mva. Skanska har dermed hatt en betydelig større kontrakt enn de
resterende entreprenørene og er hovedfokuset for rapportens virkningsanalyse.
41 % Egen produksjon

Hovedentreprenørens (Skanskas) fordeling mellom
egen produksjon og anskaffelser:
Mye av arbeidene er det Skanska selv som har
utført, sammenlagt utgjør egenproduksjonen 1 311
mill. kr ekskl. mva. tilsvarende 41 % av den totale
kontraktssummen. Skanska har gjort anskaffelser for
omtrent 1 889 mill. kr ekskl. mva. som utgjør 59 %
av den totale kontraktssummen.

41 %

Skanska har brukt 41%
av kontraktssummen på
egen produksjon

59 %

Skanska har brukt 59%
av kontraktssummen på
anskaffelser av
underentreprenører

55 % Ikke-lokale

Fordeling mellom lokale og ikke-lokale UE:
Av de 1 889 mill. kr ekskl. mva. det er gjort
anskaffelser for er 45 % gjort av entreprenører som er
lokale. De resterende 55 % av anskaffelsene er gjort
fra ikke-lokale bedrifter.

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

59 % Anskaffelser

55% av anskaffelsene er
gjort fra ikke-lokale
entreprenører

45 %

45 % lokale

55 %

3.1.4 Oppsummert

45% av anskaffelsene er
gjort fra lokale
entreprenører

3.1.5 Importandel
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Skanskas har anskaffet 55 % av varer og tjenester ikke-lokalt
Skanska har engasjert 14 ikke-lokale underentreprenører til en samlet
kontraktssum av 1 030 mill. kr.

1 030 mill.kr
Ikke-lokale
underentreprenører

Disse anskaffelsene er gjort fra underentreprenører utenfor Møre og Romsdal.
Anskaffelsene er spedt over hele landet og en arbeidet «Stålkonstruksjoner
bruer» er gjort av en utenlandsk entreprenør. Flere av entreprenørene har
hovedkontor i Oslo og avdelinger andre steder.
Figuren til høyre viser en oversikt over hvilke type arbeider Skanska har
anskaffet ikke-lokalt. Tykkelsene på «armene» i diagrammet viser størrelsesforholdene mellom kontraktene.
Flere av disse anskaffelsene er gjort for arbeider som krever
spesialkompetanse, blant annet «sprøytebetong» og «rekkverk i betong». Det
er begrenset hvor mange entreprenører som har valgt å spesialisere seg på
disse oppgavene og tilby denne kompetansen, ettersom etterspørselen i større
grad er begrenset enn for annen type arbeid som ikke krever
spesialkompetanse i tilsvarende grad. Det er derfor naturlig at slike leveranser
og tjenester kommer mer langveis fra og fraktes til det aktuelle prosjektet.
Vi har hatt tilgang på kontraktssummene, de endelige summene kan avvike.

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert
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Skanska har anskaffet 45 % av varer og tjenester lokalt
Skanska har engasjert over 15 underentreprenører fra Møre og Romsdal i
forbindelse med selve utbyggingen, til en samlet kontraktssum på 859 mill. kr.

859 mill. kr
Underentreprenører
fra Møre og Romsdal

Entreprenører er avhengige av innsatsfaktorer som råvarer og arbeidere for å
kunne produsere sine varer og tjenester. Det er flere fordeler ved å anskaffe
disse innsatsfaktorene i nær geografisk beliggenhet til der produksjonen skal
foregå. Det er derfor naturlig at enhver bedrift benytter seg av det lokale
markedet, så lenge dette er mulig. Dette gjelder også for midlertidige
produksjoner, og som tallene viser, for Nordøyvegen.
Figuren til høyre viser en oversikt over hvilke type arbeider Skanska har
anskaffet lokalt. Tykkelsene på «armene» i diagrammet viser størrelsesforholdene mellom kontraktene.
Grunnarbeid og veiarbeid har vært den største anskaffelsen fra Skanska. Anlegg
Nordvest har gjort dette arbeidet. Deretter kommer kontrakten for
elektroinstallasjoner som Kraftmontasje har hatt. Sekretærtjenester er den
minste av de oppgitte direkte anskaffelsene Skanska har gjort lokalt via avtaler.
I tillegg er det en post som heter «sum diverse mindre avtaler». Denne er til
sammen på 12 millioner kroner og inneholder flere mindre avtaler som ikke er
oppgitt med entreprenørnavn.
3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

Vi har hatt tilgang på kontraktssummene, men de endelige summene kan avvike.

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert

3.1.5 Importandel
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Lokaliseringen av lokale underentreprenører (Møre og Romsdal)
Kartet viser hvor de lokale underentreprenørene
som har vært anskaffet under hovedkontrakten
holder til i Møre og Romsdal. Den blå firkanten i
kartutsnittet nederst i høyre hjørne viser den
delen av regionen som er zoomet inn på i det
store
kartutsnittet.
Alle
de
lokale
underentreprenørene er lokalisert relativt samlet
i nærheten av Ålesund og Nordøyvegen. Dette
henger sammen med næringsstrukturene i
regionen. Det er større tetthet og flere næringer i
Ålesund enn i de andre kommunene i fylket.
I følge Skanska har det vært større andel av lokale
underentreprenører på dette prosjektet i forhold
til andre prosjekter. Dette kommer blant annet av
prosjektets beliggenhet som er i nærheten av et
godt utviklet næringsliv som er i stand til å tilby
tjenester, kompetanse og varer som det er behov
for i et veiutbyggingsprosjekt slik som
Nordøyvegen.

*Bedriften har
flere lokasjoner.

Norwest Åkre
Alfa Eiendomsservice

Åkre anlegg
4Service*
Nordøyvegen
Longva Maskin

Kraftmontasje

ACO anlegg
Unicon Stette
Manpower*
NCC Industry

Arvid Gjerde

Norsk Gjenvinning
Busengdal transport

Opshaug sandtak

Vik Ørsta

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten
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Lokale virkninger fra Skanskas egne produksjon
Lokale innkjøp gjort utenfor kontraktene

Lokalt ansatte i Skanska

Anskaffelsene Skanska har gjort gjennom underentreprenørene dekker store
deler av produksjonen. Men Skanska har også hatt en egenproduksjon på
prosjektet til en kontraktssum av 1 311 mill. kr ekskl. mva. Skanska har i
forbindelse med denne produksjonen gjort lokale innkjøp for omtrent 40
mill. kr fra det lokale næringslivet. Mindre innkjøp, både spontane og
planlagte, er somregel nødvendige i ethvert prosjekt og for enhver
entreprenør ettersom behov oppstår underveis i prosjektgjennomføringen.
Eksempler på slike innkjøp på Nordøyvegen utbyggingen har vært
verkstedtjenester, sveisetjenester, maskiner, byggevarer og utstyr. Skanska
estimerer at det har gått med 40 mill. kr til slike innkjøp.

Skanska estimerer at det er brukt 350 – 450 av egne ansatte på prosjektet.
Skanskas egne ressurser har stått for tunnelarbeider, betongarbeid,
sjøarbeid og brobyggingen blant annet. Skanska opplyser at de fleste
tunneldriverne kommer fra Nordmøre.

Denne summen fanger ikke opp det totale bildet. Transport av leveranser og
personell er ikke medregnet i denne summen og heller ikke innkjøp av
matvarer og andre konsumvarer. Alle slike innkjøp bidrar til å generere
handel lokalt og til verdiskapning i varierende grad.
Anslaget på 40 mill. kr pluss transporttjenester og konsumvarer er en
betydelig sum som er spredd ut til flere aktører i det lokale næringslivet. Fra
spørreundersøkelsen (se neste kapittel side 40) finner vi at det er flere
aktører som har hatt økt omsetning som følge av utbyggingen uten at de er
involverte i selve utbyggingen. Dette og Skanskas anslag over innkjøpt bidrar
til å støtte opp under hypotesen om at investeringen
har generert handel og økt omsetning til flere lokale
40 mill. kr
aktører også utover de direkte anskaffede underLokale innkjøp
entreprenørene.
(anslag)

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

På prosjektet har det medgått 95 årsverk fra Skanskas egne ressurser som er
bosatt i Møre og Romsdal. Dette dreier seg i hovedsak om faste ressurser,
men det er også gjort noen lokale ansettelser fra Skanska i forbindelse med
byggingen av Nordøyvegen.
I følge SSB var gjennomsnittlig årslønn for en arbeider innen «bygge- og
anleggsvirksomhet» i 2020 kroner 553 320. Dette gir oss en totalsum på
omtrent 53 mill. kr av Skanskas egenproduksjon som har gått til å lønne
lokalt ansatte.

3.1.3 Byggherrekostnader

53 mill. kr
Lokale ansatte
(anslag)

3.1.4 Oppsummert
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Hovedkontrakten
Overordnet har Skanska anskaffet lokale underentreprenører for en
kontraktssum på 859 mill. kr ekskl. mva. og ikke-lokale underentreprenører for
en kontraktssum på 1 030 mill. kr ekskl. mva. Prosjektet er fortsatt i byggefasen i
perioden denne rapporten er utarbeidet og det er kontraktssummene til
hovedentreprenøren vi har hatt tilgang til. De endelige summen kan avvike.

Hovedkontrakten fordelt mellom lokale og ikkelokale anskaffelser

I tillegg til anskaffelsene av entreprenører har Skanska utført store deler av
arbeidene selv. Som vist tidligere har Skanska som hovedentreprenør hatt en
egenproduksjon for 1 311 mill. kr ekskl. mva. I forbindelse med dette har
Skanska gjort innkjøp fra det lokale næringslivet for anslagsvis 40 mill. kr. Av
Skanskas egne ressurser har 95 årsverk vært fra lokale arbeidere bosatt i Møre
og Romsdal fylkeskommune. Dette utgjør en sum på 53 mill. kr.
Bildet til høyre viser en oversikt over de kartlagte virkningene fra Skanska. Den
resterende summen av hovedkontrakten er på omtrent 1 220 mill. kr ekskl. mva.
og dekker Skanskas egenproduksjon som ikke kan spores til lokale virkninger.

Lokale
anskaffelser

859 mill. kr

Ikke -lokale
anskaffelser

1 030 mill.kr

Underentreprenører
fra Møre og Romsdal

Ikke-lokale
underentreprenører

Egen produksjon –
lokale virkninger

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader
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40 mill. kr

53 mill. kr

Lokale innkjøp
(anslag)

Lokalt ansatte
(anslag)
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«Det lokale næringslivet har vært komplett
og det har vært lett å få tak i den
kompetansen som det har vært bruk for.»
Skanska
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Lokale virkninger fra byggherrekostnadene
Byggherre på Nordøyvegen var frem til 01.01.2020 Statens Vegvesen, deretter tok
Møre og Romsdal fylkeskommune over rollen som byggherre. Byggherrekostnadene
dekker blant annet prosjekteringen av Nordøyvegen og kostnadene knyttet til den
interne byggeledelsen. Tallgrunnlaget for disse postene er oversendt fra
fylkeskommunen.
Fra ferdig reguleringsplan (2013) til mai 2022 har det påløpt 149,5 mill. kr til intern
byggeledelse på prosjektet. Dette er kostnader som i all hovedsak gjelder
prosjektansatte som har adresse i Møre og Romsdal og som dermed har en lokal
virkning. Ettersom veien ikke er ferdig bygget vil dette beløpet trolig øke noe i løpet av
den resterende byggeperioden.
I tillegg er det påløpt kostnader til ressurspersonell fra Statens Vegvesen
(prosjektering i egenregi) som har adresse i Møre og Romsdal. Totalsummen for
påløpte kostnader er 61 mill. kr og det er anslått at halvparten av disse ressursene har
adresse i Møre og Romsdal.

Det er også brukt 10 mill. kr til grunnerverv. Denne summen inneholder både den
direkte utbetalte erstatningssummen for tap/leie av grunn og timene som har
medgått til administrasjon i forbindelse med grunnerverv. Grunnervervet har skjedd
lokalt og det har vært lokalt ansatte som har administrert ervervet.

Oversikt over byggherrens lokale økonomiske
virkninger
Intern
byggeledelse

149,5 mill. kr

Ressurspersonell
SVV

30,5 mill. kr (anslag)

Grunnerverv

10 mill. kr

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Lokale prosjektansatte

Grunnerverv og administrasjon

Det er også utbetalt 18,6 mill. kr som anleggsbidrag til nettselskapene som forsyner
øyene.
I tillegg er det påløpt kostnader til ulike konsulentfirma, grunnundersøkelser,
arkeologiske utgravinger, omklassifisering av eksisterende veger, vareinnkjøp etc.
Disse kostnadene fordeler seg på mange ulike firma og er ikke spesifisert i rapporten,
men noe av dette er utført av firma/personer med adresse i Møre og Romsdal.

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

Anleggsbidrag

18,6 mill. kr
Strømforsyning

3.1.4 Oppsummert
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Sammenlagt lokale direkte økonomiske virkninger
Oppsummert viser gjennomgangen av entreprisene, Skanskas kontrakter og
intervju at det lokale næringslivet i stor grad har vært involvert av i byggingen av
Nordøyvegen. I tillegg kommer den delen av investeringen som har tilfalt regionen
gjennom byggherrekostnadene.

Oversikt over midler som har tilfalt lokale
entreprenører og ressurser

Oversikt til høyre gir dermed et førsteinntrykk over hvordan investeringen har tatt
sine første steg ut i økonomien til lokale entreprenørene og andre lokale ressurser.
Men virkningene stopper ikke her. Alle de engasjerte underentreprenørene har
også gjort innkjøp av varer og tjenester for å løse sine arbeidsoppgaver. Våre funn
tyder på at også en betydelig andel av dette har tilfalt det lokale næringslivet.
Disse funnene går vi nærmere inn på i neste kapittel.

Lokale
anskaffelser

Summene presentert i oversikten er et nåtidsbilde av foreløpige tall for
Nordøyvegen. Endelige tall vil man først kunne fremskaffe etter at veien er ferdig
bygd. For lokale anskaffelser er summene basert på kontraktssummer og de
endelige summene kan avvike. Det ligger både antagelser og forutsetninger
tilknyttet summen fra Skanskas egenproduksjon som kan spores til lokale
virkninger. Det samme gjelder for den delen av byggherrekostnadene som spores
til lokale virkninger. Bildet gir et inntrykk av hvordan deler av investeringen har
kommet lokale ressurser til gode, men tallene er ikke endelige og de må sees i lys
av de overnevnte forholdene.

Skanskas
lokale egenproduksjon

Lokale
virkninger Byggherre
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895 mill. kr

Lokale anskaffelser gjort i de
forberedende entreprisene og i
hovedentreprisen

93 mill. kr (anslag)

Andelen av Skanskas
egenproduksjon som har gitt lokale
virkninger

209 mill. kr

Andelen av byggherrens
prosjektkostnader som har gått til
lokale ressurser og aktører
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Antatt lav importlekkasje
Bruken av varer og tjenester kan deles inn i sluttleveringer – det vil si konsum, investeringer og eksport – og produktinnsats, som er varer og tjenester som
brukes i en produksjonsprosess, for eksempel stål eller arbeidskraft. Deler av sluttleveringene kommer direkte fra import. Resten leveres fra norske
produsenter, som i ulike grad benytter seg av importert produktinnsats.
I SSBs Økonomiske analyser 1/2022 er det beregnet importandeler for norsk økonomi. Analysen tar hensyn til importert produktinnsats, også gjennom
underleverandører, i tillegg til direkte import av sluttleveringer. Importandelen for nyinvesteringer i bygninger og anlegg er beregnet til 22,3% for både 2018 og
2019. For fly og skip er denne andelen på 72,5 % i 2019 og for øvrige arter 46,7 % i 2019.
Vi finner grunn til å anta at andelen eksport i norske bygninger og anlegg kan ha store variasjoner, avhengig av kontraktstrategi, leverandørvalg og ikke minst
produksjonens art og materialvalg. Nordøyvegen er prosjektert med stor andel undersjøisk tunneldriving, masseflytting på land og til sjøs, asfaltarbeider og
plasstøpte betongkonstruksjoner. Dette er i hovedsak markedssegmenter der nasjonale og lokale leverandører har utviklet høy kompetanse og kapasitet, og har
gode tradisjoner for å konkurrere – også mot internasjonale leverandører. Nordøyvegen omfatter i liten grad produksjon eller leveranser der leverandører fra
land utenfor Skandinavia har åpenbare kompetitive fordeler. Tildelingen av hovedkontrakten til en nasjonal entreprenør kan også ha bidratt til redusert import
(arbeidskraft). Dette er imidlertid noe usikkert, ettersom en internasjonal hovedentreprenør trolig også måtte ha benyttet norske underentreprenører –
arbeidenes art tatt i betraktning. Covid-pandemien kan også ha redusert bruken av internasjonal arbeidskraft, ytelser og varer i dette prosjektet, skjønt avtaler
om slike leveranser var trolig allerede inngått ved utbrudd av pandemien våren 2020.
En fullstendig kartlegging av hvor mye importen summerer seg til på Nordøyvegen ville krevd mer ressurser og tilgang til informasjon som regnskapsdata fra
alle involverte bedrifter. Dette har det ikke vært anledning for i denne evalueringen. Men basert på våre intervjuer med entreprenørene og vår egen erfaring fra
anleggsbransjen har vi laget et estimat over den samlede importandelen på Nordøyvegen. Oversikten over anskaffelsene fra Skanska viser at det er engasjert
én utenlandsk entreprenør til en kontraktssum på 130 mill. kr ekskl. mva. De nasjonale entreprenørene importerer derimot også produktinnsatser til en viss
grad. Graden av import avhenger som sagt av produksjonens art og vårt estimat er at denne ligger på omtrent 270 mill. kr ekskl. mva. for Nordøyvegen.
Vi estimerer dermed en samlet importandel på Nordøyvegen på 300 mill. kr ekskl. mva. Importandelen kan være lavere eller høyere enn anslaget vårt, men det
er trolig en betydelig lavere importlekkasje på Nordøyvegen enn en gjennomsnittlig nyinvestering i bygninger og anlegg. Dersom man tar utgangspunkt i
Nordøyvegens styringsramme fra 2018 på 4 900 mill. kr inkl. mva. og forutsetter en merverdiavgiftssats for anskaffelsene på 25 % utgjør importandelen
omtrent 8 % av den totale investeringen:
300 ∙ 1,25𝑚𝑣𝑎
∙ 100% = 8 %
4 900

Vi finner grunn til å anta at den lave importlekkasjen kan tilskrives prosjektets art og valg av løsninger og leverandører, og ikke minst prosjektets beliggenhet i
en region med god tilgang på kompetitiv kompetanse og kapasitet.

Link: Økonomiske analyser 1/2022 - Utsyn over året 2021 (ssb.no)

3.1.1 Prosjektets entrepriser

3.1.2 Hovedkontrakten

3.1.3 Byggherrekostnader

3.1.4 Oppsummert

3.1.5 Importandel
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3 Økonomiske virkninger
3.2 Indirekte økonomiske
virkninger
Kapittelet beskriver de indirekte økonomiske virkningene
som har fremkommet gjennom intervju med sentrale
underentreprenører som Skanska har engasjert og fra
spørreundersøkelsen.
Her beskrives:
3.2.1 Funn fra intervjuene
3.2.2 Lokale innkjøp av varer og tjenester
3.2.3 Vekst for involverte lokale aktører
3.2.4 Ringvirkninger
3.2.5 Liste over involverte aktører
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Anlegg Nordvest - Opprettet arbeidsfellesskap og vant storkontrakt
Intervjufunn fra lokal underentreprenør
Anlegg Nordvest AS har den største underentrepriser for Skanska og er et aksjeselskap som ble opprettet særskilt for å dekke Nordøyvegens behov. Det er tre
sunnmørsbedrifter – ACO Anlegg AS (6264 Tennfjord), Busengdal AS (6250 Stordal) og Opshaug AS (6200 Stranda) – som har gått sammen for å danne
selskapet. Ingen lokale entreprenører var store nok til å dekke den kapasiteten Skanska trengte på grunnarbeid og veiarbeid alene. Hver for seg hadde de tre
eierne i Anlegg Nordvest ikke hatt anledning til å by på og vinne denne kontrakten. Skanska måtte gitt jobben til en annen ikke-lokal underentreprenør.
Partene i fellesskapet har arbeidet sammen tidligere, men nå som det er opprettet et formelt aksjeselskap kan dette gi flere muligheter for fremtiden og for
større kontrakter. Skanskas inntrykk av arbeidsfellesskapet er at det har vært vellykket. Det har vært god kommunikasjon i prosjektet og stor vilje til å
gjennomføre. For Anlegg Nordvest gjelder samme oppfatning og sier det har vært lærerikt både på det administrative, arbeidsmessig og erfaringsmessig; særlig
innen tunnelarbeid og innen tekniske installasjoner.
Bortimot alle de ansatte i de tre selskapene er lokale. Noen få pendler fra Innlandet fylke. I tillegg har det vært behov for mer arbeidskraft i forbindelse med
prosjektet. Det anslås at det er ansatt 25 nye fordelt på de tre bedriftene. Dette er permanente ansatte. Med flere ansatte er det også vært behov for flere
maskiner og det har vært utskiftninger av eksisterende maskiner.
Før veiforbindelsen var det kun ferjene som kunne frakte arbeiderne ut på øyene. For å kunne jobbe ute på øyene uten å være avhengig av ferjene for tilgangen
på arbeidskraft har Anlegg Nordvest opprettet egne brakkerigger som arbeiderne har bodd på. Det er i tillegg leid private boliger fra det private boligmarkedet
på øyene for arbeiderne. Det er gjort avtaler med lokale vertshus som har levert mat til arbeiderne. Anlegg Nordvest anslår at det handlet mat fra lokale
vertshus fra dem for 1,5 mill. kr. Det er også handlet mat fra lokale matbutikker summert til 1,2 mill. kr. I tillegg har arbeiderne handlet mat privat. Disse
innkjøpene er ikke medregnet. For de lokale vertshusene, matbutikkene og boligutleierne gir dette en økt inntekt som følge av prosjektet.
Det er i tillegg benyttet seg av lokale tjenester. For eksempel trekkes Fjørtoft mekaniske frem som en av flere lokale verkstedstjenesteleverandører som har
bidratt i prosjektet og som Anlegg Nordvest har kjøpt tjenester fra. Det har vært innleid tjenester fra gravemaskinist og lokale mekanikere. Til sammen anslås
det beløper som overstiger én million.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Kraftmontasje – «Svært viktig prosjekt og største tunnelkontrakt så
langt»
Intervjufunn fra lokal underentreprenør
Romsdalsbedriften Kraftmontasje AS (6390 Vestnes) har vært totalentreprenør på alle tekniske
installasjoner i tunnelene på Nordøyvegen. I intervjuet formidler de at prosjektet har hatt stor
betydning for bedriften og for arbeidsstokken. Spesielt med tanke på den usikre tiden under
pandemien som førte til at flere tunnelprosjekter stoppet opp. Det å ha denne kontrakten i boks
ga trygghet om arbeid og sikker inntekt.
Det har vært utviklende for bedriften å være med på Nordøyvegen. Alle prosjekter har sin
egenart og man må stadig tilpasse seg nye krav og forventninger. Det samme gjelder for
Nordøyvegen og arbeidet som er gjort her for en riksentreprenør. Det har vært utviklende i
form av tekniske løsninger og innen planlegging; det har vært mange aktører som har jobbet på
prosjektet noe som stiller høye krav til planlegging og logistikk. Og når uforutsette hendelser
oppstår må det planlegges på nytt.
Omtrent 1/3 av de ansatte i Kraftmontasje er lokale. Det er gjort permanente ansettelser av tre
lokale elektrikere og to lokale lærlinger i forbindelse med prosjektet. For de ansatte som
kommer langveis fra er det benyttet brakkeriggene som Skanska har driftet og det private
utleiemarkedet. De har avtaler med lokale vertshus og cafeer som leverer mat til de ansatte
som bor der midlertidig.
Det er ikke gått til innkjøp av noen større maskiner i forbindelse med prosjektet, men mindre
utstyr, materiell og håndverktøy er kjøpt lokalt. Det er også leid tjenester lokalt som for
eksempel kranbil og transporttjenester. Prosjektet har vært av et slikt omfang at det har vært
nødvendig med egne lager og kontorfasiliteter. Til dette har selskapet benyttet eksisterende
infrastruktur fremfor å sette opp midlertidige kontorbrakkerigger og rubbhaller.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

Kabler i Fjørtofttunnelen.

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Unicon – «Lærerikt, kompetansefremmende og et sterkt
referanseprosjekt»
Intervjufunn fra lokal og ikke-lokal underentreprenør
Unicon AS er en av Norges ledende betongleverandør med 150 ansatte og 24 faste fabrikker rundt
omkring i landet, samt mobile ferdigbetongfabrikker som kan plasseres ut på store anleggs- og
infrastrukturprosjekter. Unicon er kategorisert både som lokal og ikke-lokal underentreprenør for
Nordøyvegen, se side 18. Dette er fordi Unicon delvis har levert betong fra stasjonær betongfabrikk
på Stette (6260 Skodje) og delvis har benyttet to mobile blandestasjoner driftet fra hovedkontoret.
Betongen til brukonstruksjonene (Lepsøybrua og småbruer) blir produsert på Stette-fabrikken. De
mobile blandestasjonene er plassert på Longva og på Fjørtoft. Longva har levert til HaramsfjordNogvafjordtunnelen og Fjørtofta leverer til Fjørtofta- og Nogvafjordtunnelen. Det er totalt levert 115
000 kubikk betong hvorav 90 000 er fra de mobile blandestasjonene.
Unicon oppgir at omtrent alt av råvarene til betongen er handlet lokalt; sand og stein er handlet fra
Standal Knuseverk i Ørsta kommune. Sement er handlet fra Norcem som har lokale silostasjoner.
Denne sementen kommer fra Kjøpsvik før den lagres i siloene. Tilsetningsstoffer til betongen kjøpes
fra andre steder i Norge, blant annet fra Nord Odalen og fra Mo i Rana. Råvarene til betongen som er
produsert på de to mobile blandestasjonene har alene en sum på over 60 mill. kr. Unicon, som er en
ikke-lokal underentreprenør, har brukt store deler av sin kontraktssum med Skanska på innkjøp av
råmaterialer til betong.
Kost og losji har vært dekket av Skanska som en del av kontrakten med dem. Det er brukt Steen
Betongpumping til transport. Steen betongpumping har base i Trondheim, men Unicon opplyser om
at de har ansatt lokale for å være med å jobbe skift. Sunnmøre anlegg, lokale , har transportert stein
for Unicon. Dette er eksempler på hvordan Unicon har benyttet seg av det lokale næringslivet.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

Betongen til Laukebrua blir levert fra Unicon avd. Stette

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører

34

Ikke-lokale underentreprenører benytter seg av det lokale næringslivet
Intervjufunn fra ikke-lokale underentreprenører
Ikke-lokale entreprenører bidrar også til verdiskapning lokalt. Dette skjer blant annet ved at man benytter seg i større grad lokale tilbyderne til innkjøp der
dette er mulig. Graden av lokal verdiskapning vil avhenge av type arbeid som er utført av entreprenørene. Dersom en ikke-lokal entreprenør er avhengig av
produktinnsatser som gjerne handles lokalt, som for eksempel betong og tjenester, vil dette også generere verdiskapning for Møre og Romsdalsregionen.
Fra intervjuene har vi gjort flere slike funn.

Buksér og Berging

Entreprenørservice

Buksér og Berging AS har gjort arbeidet med sjøtransport på Nordøyvegen.
De har fraktet egne båter til Ålesund og de har benyttet seg av to båter
som allerede var plassert i Ålesund. De har ikke en egen avdeling i
Ålesund, men det har generert mer arbeid for de båtene som allerede var
plassert der. Mannskapet på båtene har i hovedsak bodd på båtene over
lengre tid. Maten til de ansatte handles inn lokalt. I tillegg vil private
innkjøp av konsumvarer fra de ansatte generere noe handel lokalt. Båtene
har i utgangspunktet vært selvforsynt med materiell til båtene og arbeidet.
Men ved oppståtte behov for skipsutstyr og mindre utstyr har dette også
blitt handlet lokalt fra jernvareforretninger.

Entreprenørservice AS har gjort arbeidet med sprøytebetong på
Nordøyvegen. Entreprenørservice AS er et datterselskap av Skanska.
Betong har de kjøpt fra Unicon. Her har de mobile blandestasjonene
levert de største mengdene, mens Unicon Stette har bistått ved behov.

Mannskapet har vært fast personell fra hele landet. Det har vært noen
rekrutteringer i løpet av prosjektet. Det er vanskelig å anslå hvor mange
som kommer fra regionen av ansatte, men Buksér og Berging opplyser om
at mye av de norske sjøfolkene nettopp kommer fra Vestlandet og omegn.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

Arbeiderne kommer fra hele landet og bor på brakkeriggene til
Skanska. Dette dekker kost og losji, men de ansattes private innkjøp av
konsumvarer kommer i tillegg.
Hoveddelene og innsatsfaktorene som trengs til produksjonen er
handlet av deres leverandører som ikke er lokale. Det lokale
næringslivet har bistått ved behov for mindre utstyr og smådeler.

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Ikke-lokale underentreprenører benytter seg også av det lokale
næringslivet
Intervjufunn fra ikke-lokale underentreprenører
T. Engene
T. Engene AS har gjort arbeidet med å transportere ut steinmasser fra
tunnelene. T. Engene har brukt egne folk til arbeidet, men har også
ansatt mellom 15 – 20 lokale arbeidere midlertidig på prosjektet.
De tilreisende ansatte har bodd på brakkeriggene som Skanska drifter.
Men på grunn av karantene for arbeidere i forbindelse med
pandemien har det også blitt leid private boliger i Ålesund.

Mesta
Mesta AS har gjort arbeidet med plassbygde betongkonstruksjoner til
Nordøyvegen. Mesta har for det meste brukt faste arbeidere på dette
prosjektet. Flere av dem er fra Møre og Romsdal. Tilreisende arbeidere
har benyttet seg av brakkeriggen som Skanska drifter.
Mesta opplyser om at forbruksvarer som utstyr, håndverktøy,
innstøpningsgods og arbeidsklær er handlet lokalt. I tillegg har det
lokale næringslivet bistått med verkstedtjenester og mekaniske
tjenester og transporttjenester, blant annet fra Busengdal.

T. Engene har også benyttet seg av det lokale leverandørmarkedet når
det kommer til verkstedtjenester innen reparasjon og vedlikehold av
utstyr.

Utleiecompagniet
Utleiecompagniet AS har levert moduler til kontor- og spisebrakker og
lompebrakker. Til montering av modulene er det i hovedsak benyttet
lokale ressurser, både ansatte og innleide. Kraner og kranførere har
også vært lokale ressurser. I tillegg er det benyttet lokale håndverkere
og snekkere i forbindelse med brakkeoppsettene.
Tilstelling nord på Fjørtofta

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Hvordan de lokale underentreprenørene har benyttet seg av
lokalmarkedet
Vi har intervjuet tolv av de lokale underentreprenørene som har vært med og
fortsatt er med å bygge Nordøyvegen.
Funn fra intervjuene viser at underentreprenørene har benyttet seg av det
lokale markedet for å løse sine arbeider. I figuren til høyre har vi kategorisert
funnene basert på innsatsfaktorer, ansatte, utstyr og verktøy, tjenester og kost
og losji. Tallene er basert på svar gitt i intervjuene og viser eksempler av lokale
kjøp. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det finnes flere virkninger som ikke er
fanget opp gjennom intervjuene.
Kategoriene:
• Innsatsfaktorer

11/12 har gjort lokale innkjøp av innsatsfaktorer

• Ansatte

Alle de lokale underentreprenørene har lokale ansatte. 6/12 har utelukkende lokalt
ansatte. I tillegg har 7/12 har gjort midlertidige ansettelser av lokale arbeidere og 4/12
har gjort permanente ansettelser av lokale arbeidere.

• Tjenester

9/12 har kjøpt lokale tjenester

• Utstyr

4/12 har kjøpt utstyr som mindre maskiner, håndverktøy og kontormateriale lokalt

• Kost og losji

3/12 har gjort innkjøp av kost og losji lokalt

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Graden lokale underentreprenørene har benyttet seg av lokalmarkedet
Underentreprenørene vi har intervjuet har vært svært hjelpsomme og
ønsket å bistå underveisevalueringen. Det er likevel noen begrensninger
knyttet til denne underveisevalueringen og informasjonen vi har innhentet
fra intervjuene. Informasjonen vi har blitt tildelt er i hovedsak erfaringer fra
sentrale personer i bedriftene og som har jobbet tett på Nordøyvegen. De
sitter med mye informasjon om deres arbeidsmåter, innkjøp, tjenestekjøp
og utførselsmetoder. Dette har gitt oss verdifull informasjon, men vi har
ikke hatt anledning til å innhente eksakte tall eller regnskapsdata fra alle de
involverte bedriftene. Det er dermed noen begrensninger knyttet til
kvantifikasjonen av informasjonen vi har mottatt. Informasjonen er ikke
verifisert utover at vi i flere anledninger har fått samsvarende informasjon
fra flere aktører.

Høy grad betyr at det lokale næringslivet i høy grad har vært bistått for å
dekke underentreprenørenes behov innen «kategorien». For medium grad
har det fortsatt vært behov for lokalt næringsliv, men det har vært mindre
mengder eller lavere hyppighet av innkjøp. Liten grad fanger opp de
tilfellene hvor «kategorien» blir nevnt som lokale innkjøp, men hvor det
ikke er et inntrykk av at mengdene eller hyppigheten har vært stor.

Byggingen av Nordøyvegen er heller ikke ferdig. Det vil si at informasjonen
vi har fått speiler virkningene som prosjektet har medført så langt. Dette
bilde kan endre seg noe i løpet av den resterende byggetiden.
Basert på informasjonen fra intervjuene kan det likevel dannes et bilde av
hvordan underentreprenørene benytter seg av det lokale næringslivet.
Basert på klassifisering etter intervju har vi også kunne sortere i hvilken
grad de ulike entreprenørene benytter seg av det lokale næringslivet.
Diagrammet til høyre viser i hvilken grad underentreprenørene har benyttet
seg av de ulike kategoriene på figurens x-akse. Dersom en entreprenør ikke
har hatt bruk for «kategorien» er denne klassifisert som «Ingen grad / ikke
benyttet seg av kategorien i utførelsen».
Graderingen er basert på vår kvalitative vurdering av entreprenørenes
tilbakemeldinger gitt i intervjuene. Tallene er avrundet til hele titall for å
ivareta anslagenes iboende usikkerhet.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Vekst for de involverte lokale underentreprenørene
Flere av de involverte underentreprenørene har fått bedrede fremtidsutsikter som følge av å være med på byggingen av Nordøyvegen.
Nordøyvegen er et stort prosjekt. Det er teknisk krevende med innovative løsninger. Det er mange aktører og logistiske utfordringer. Arbeidene som er utført av
underentreprenørene varierer fra rene leveranser til produksjon og utførelse av selve arbeidet. For entreprenørene som har levert tjenester i selve utførelsen
har prosjektet vært utviklende. Flere av entreprenørene forteller i intervjuene at de har utviklet seg som bedrift som følge av prosjektet. De har spisset sin
metodiske og tekniske kompetanse innen sin fagdisiplin. De har utviklet og forbedret sine logistikkløsninger og fått erfaring fra et større prosjekt enn det de har
jobbet for tidligere. Skanskas krav til HMS og sikkerhet har ført til at flere av de ansatte har tatt sikkerhetskurs innen fag som sveising, vinkelsliper, liftkurs og
sikringsrutiner. Samarbeid mellom entreprenørene og lokale bedrifter i regionen har også medført kunnskapsdeling og videreutvikling. For noen av
entreprenørene har Nordøyvegen vært svært verdifullt og bidratt i høy grad til deres videre, og mer tydelige, eksistens. Nordøyvegen-prosjektet som
referanseprosjekt har allerede bidratt til at involverte bedrifter har kunnet ta på seg større og nye oppdrag.
Alle de intervjuene lokale underentreprenørene melder om at Nordøyvegen har bidratt til økt kompetanse for deres bedrift.
For noen, særlig rene leverandører, har dette vært et standard prosjekt og hvor den økte kompetansen fra
Nordøyvegen er tilsvarende økt kompetanse fra prosjekter generelt. Men for flere
av intervjuobjektene har Nordøyvegen vært unikt og et svært viktig arbeid hvor
70%
de virkelig har hatt muligheten til å utvikle sin virksomhet som følge av
prosjektet.

100%

80%

50%

Enkelte av underentreprenørene har utvidet sin
maskinpark som følge av prosjektet og
vekstmulighetene dette har medført. For noen
har prosjektet har gitt en anledning til å skifte ut
eldre maskin og investere i nye maskiner som
hybridlastere og elektrisk materiell som er
tilpasset en mer miljøvennlig anleggsbransje og
den ytterligere elektrifiseringen som kommer.
3.2.1 Funn fra intervjuene

30%

Økt
bemanning

Utvidet
maskinpark
Omtrent 30% har
utvidet sin maskinpark
som følge av
Nordøyvegen.

3.2.2 Lokale innkjøp

Omtrent 50% av de
lokale underentreprenørene har gjort
lokale permanente
ansettelser

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

Samarbeid
Omtrent 70 %
meddeler at de har
utvidet nettverket sitt
som følge av
samarbeid i forbindelse
med Nordøyvegen

3.2.4 Ringvirkninger

Referanseprosjekt
Omtrent 80% er
tydelige på at
Nordøyvegen har vært
eller vil være et viktig
referanseprosjekt for
dem i videre
anbudsrunder

3.2.5 Involverte aktører

Økt
kompetanse
Alle de lokale underentreprenørene sier at
prosjektet har gitt økt
kompetanse, i
varierende grad.
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Økonomiske virkninger utover direkte involverte aktører
I del 2 av spørreundersøkelsen har vi spurt det regionale næringslivet om hvorvidt deres bedrifts omsetning har blitt påvirket av selve utbyggingen og om deres
bedrift har vært involvert i selve utbyggingen. Målgruppen for spørreundersøkelsen har vært det regionale næringslivet generelt. Det vil si at svarene vi har fått i
større grad representerer det regionale næringslivet enn om vi hadde rettet spørreundersøkelsen spesifikt mot aktører som det er forventet skal ha en effekt fra
Nordøyvegen. Likevel så ser vi at svarene i stor grad viser at større deler av det regionale næringslivet har blitt påvirket av selve utbyggingen av Nordøyvegen.
Fra sp. 8 ser vi at 48% har svart at selve utbyggingen har positivt påvirket bedriftens omsetning. Dersom vi ser dette i lys av sp. 9 svarer kun 6% at deres bedrift
har vært direkte involvert i selve utbyggingen av Nordøyvegen. Det vil si at 42% av deltakerne i spørreundersøkelsen har dermed opplevd økt omsetning som
følge av Nordøyvegen uten å være direkte involvert i selve utbyggingen.
Det er 23% som har svart at de er indirekte involvert i selve utbyggingen som tilbyder av varer/tjenester. Dette betyr at det er 19% av respondentene som mener
at deres bedrifts omsetning har blitt positivt påvirket av selve utbyggingen uten at de har vært verken direkte eller indirekte involvert.
31 av 32 respondenter har besvart disse spørsmålene i undersøkelsen.
Sp. 8: Min bedrifts omsetning har blitt påvirket av selve utbyggingen av Nordøyvegen

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

Sp. 9: Min bedrift har vært involvert i selve utbyggingen av Nordøyvegen

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Oversikt over lokale aktører som har bidratt i prosjektet
Oversikten viser lokale aktører som har vært med på byggingen av Nordøyvegen. Listen er ikke komplett. Men den gir et bilde på omfanget av lokale aktører
som har bidratt for å realisere Nordøyvegen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aakre Anlegg AS (Haramsøy)
ABO Høvelservice AS
(Tennfjord)
ACO anlegg (Tennfjord)
ACO transport AS
(Tennfjord)
Alfa Eiendomservice
(Molde)
Alfa Miljø AS (Ålesund)
Anlegg Nordvest AS
(Stordal)
Arvid Gjerde AS (Rauma)
Asplan Viak (Ålesund)
Benjamin Wagner
(Haramsøy)
Bjørnar Fagervoll (Skodje)
Blindheim Kran AS (Ålesund)
Brattvaag Electro (Brattvåg)
Brimer ServiTEch AS
(Ørskog)
Bukser og berging (Ålesund)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busengdal Transport
(Stordal)
Celsa avd. Ålesund
(Ålesund)
Dekkmann (Ålesund)
Edvin Gjerde transport AS
(Rauma)
Elementmontering AS
(Hareid)
Elementpartner AS (Rauma)
Fjørtoft mekaniske
(Fjørtofta)
Fjørtoft Odd Einar
(Fjørtofta)
Frisvoll veidrift AS
(Eresfjord)
G. Øye (Molde)
Hamre transport (Ålesund)
Ingvar Jonassen AS (Molde)
Johansen V. V. S AS
(Brattvåg)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K. Ødegård
undervannsservice AS (Eide)
Kraftmontasje (Vestnes)
Langvas AS (Ålesund)
Lillebø transport (Volda)
Longva Maskin (Longva)
Lyster Diving (Eidsvåg)
Manpower (Ålesund)
Martin Uggedal (Søvik)
Mesta avd. Ålesund
(Ålesund)
Module piping (Tomrefjord)
Morewater AS (Skåla)
Multi Marine (Averøy)
Møre entreprenør (Ålesund)
Møre fres AS (Tennfjord)
Møre miljøsanering AS
(Stranda)
NCC Industry AS (avd.
Ålesund)
NOG Access (Norwegian
group AS - Eidsnes)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordic Crane Midt-Norge
(Tiller)
Nordvest fjellsprenging,
(Vatne)
Nordvest inspeksjon AS
(Midsund)
Norsk Boreteknikk (Ålesund)
Norsk Gjenvinning (avd.
Ålesund)
Norwest AS (Haramsøy)
Odd Småge (Aukra)
Odin tilkomstservice AS
(Kristiansund)
Opshaug AS (Stranda)
Peder Naalsund AS
Transportforretning
(Ålesund)
Rask bygg AS (Stordal)
Robert Engdahl
(Batnfjordsøra)
Skog-kompaniet AS
(Surnadal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slamsug AS (Ålesund)
Smørholm AS (Eide)
Stikk og mål AS
(Batnfjordsøra)
Storfjord Betongsaging AS
(Skodje)
Sunnmøre Anlegg (Brattvåg)
Søvik sveis og montasje
(Måndalen)
T. Røbekk (Langevåg)
TKP Ultrahøytrykk (Ålesund)
Trio maskinlag AS (Vestnes)
Unicon (Ørsta/Stette )
Vasto Anlegg (Skodje)
Vasto Pukk AS (Skodje)
Venås AS (Måndalen)
Verto Norge AS (Ålesund)
Veøy Møre (Ålesund)
Vik Ørsta (Ørsta)
VS Maskin Vebjørn Westad
Sigerset (Hjelset)

Grunnlaget for denne oversikten er tilsendt fra prosjektorganisasjonen, men listen er bearbeidet i henhold til våre opplysninger.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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Oversikt over ikke-lokale aktører som har bidratt i prosjektet
Oversikten viser ikke-lokale aktører som har vært med på byggingen av Nordøyvegen. Listen er ikke komplett. Men den gir et bilde av antallet ikke-lokale
aktører som har bidratt for å realisere Nordøyvegen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aarstad & Bjørnhaug
bemanning
ACEL
Adecco Solutions AS
AF Decom
Agder tunnelservice
Agdersveis AS
AK Marine AS
Aksel Abotnes
Alseth Engineering
AS Amundsen diving
Axflow AS
B Sveinsson Anlegg AS
BB Crewing AS
BG grunnarbeid
BHC Construction AS
Bijak Maskin AS
Bladt Industries AS
Blom byggservice
Bon Service OU
Borg Armering
Bravida Norge
Brustugun brønnboring AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bukser og berging
Consentra bygg & industri
AS
Dalen fiberoptikk AS
Drammen Liftutleie AS
Easytech Norway AS
ECO injeksjon
Ecomove AS
Emmco Pomorze NUF
Entreprenørservice
Ferdigbetong AS
Firesafe AS
Foamrox AS
Foraas Områdesikring AS
Harestad elektriske
Haugholt Anleggsservice AS
HMB maskin AS
Hovden maskin AS
Hæhre entreprenør AS
Implenia Norge
Ingelsrud gård DA
Injeksjonsteknikk AS
Jakobsen transport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Morten Sandvik AS
Johs. J. Syltern
K. Hjelmeland
Karlsen Undervannsservice
KB Spennteknikk
Killingmo Freseservice AS
Kynningsrud
Fundamentering AS
Lande Mekaniske Verksted
Lesja Bulldozerlag AS
Lonbakken Mekaniske
verksted AS
Master Sealing technology
MBT Personalrespons AS
Mesta
Mjelde bygg AS
Multi Marine
Munck Cranes AS
NCC Binad spesialdekker
NCC Industry, asfalt
NCC Industry, avd. Hercules
Fundamentering
NCC Norge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nordic Crane Midt-Norge
Norma Geosystme AS
Nordphonic AS
Olaris AS
OM Lusæter AS
Pecus AS
Per A Øren Entreprenør AS
Polarmatic OY
Prosystem
Rauma Cata OY
Roger Jordalen maskin AS
Røbecks
SH Service og montasje
SIA Norcon
Sikker bemanning SIBA AS
Sjøentreprenøren AS
Skanska Slovakia
Spor
ST Interiør
Steen Betongpumping
Strahltec AS
Swerock Norge AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T Engene
Taraldsvik Services
Thors biltransport Thor
Bentsen
Trafsys AS
Toten transport
Tronds Marine Service
TSD Thomas Skogstad Dalseth
AS
TT Anlegg 2 AS
Ugland construction AS
UtleieCompagniet
Vassbakk & stol AS
Vegmerking Vest AS
Veidekke entreprenør AS
Veisikring AS
Vekshuset Personal AS
Vestfold rørindustri AS
Walo Construction LTD
Wasa Dredging
Wexus gruppen
Aarstad&Bjørhaug bemanning
Allfug

Grunnlaget for denne oversikten er tilsendt fra prosjektorganisasjonen, men listen er bearbeidet i henhold til våre opplysninger.

3.2.1 Funn fra intervjuene

3.2.2 Lokale innkjøp

3.2.3 Vekst (lokale aktører)

3.2.4 Ringvirkninger

3.2.5 Involverte aktører
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4. Fremtidstro og
forventninger til
fastlandsforbindelsen
I dette kapittelet viser vi resultatene fra
spørreundersøkelsen hvor vi har spurt det lokale
næringslivet hvordan fastlandsforbindelsen påvirker deres
fremtidstro.

Her beskrives:
4.1 Info om respondentene
4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen om fremtidstro
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Info om respondentene
Vi har fått inn svar fra 32 respondenter. Spørsmål 1 og spørsmål 2 handlet om
bedriftene og dere lokalisering. 24 av bedriftene har oppgitt navn på bedriften de
svarer på vegne av. I kartet er disse bedriftenes beliggenhet markert.

Resultat fra sp. 2: lokalisering av bedriftene

Vi har i tillegg bedt bedriftene oppgi om de er plassert på Nordøyane eller på
fastlandet. De fleste av respondentene er fra bedrifter lokalisert på Nordøyane
(66%), resten er bedrifter på fastlandet (34%).

Resultat fra sp. 1: Bedriftene fordelt mellom
Nordøyane og fastlandet

21

Nordøyane

11

Fastlandet

4.1 Info om respondentene

4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
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Veiforbindelsen er positiv for det lokale næringslivet
Del 1 av spørreundersøkelsen dekker fremtidstro og forventninger til
fastlandsforbindelsen. Svarene tyder på en generell optimisme knyttet til
opparbeidelsen av fastlandsforbindelse for det lokale næringslivet.

Sp. 3: Veiforbindelsen er alt i alt positivt for
det lokale næringslivet

Da vi spurte hvor enige næringslivet var i påstanden «Veiforbindelsen er alt i
alt positiv for det lokale næringslivet» var ingen av respondentene uenig i
dette, 1 var verken enig eller uenig, 4 var delvis enig mens 27 respondenter
er enig i påstanden.

4.1 Info om respondentene
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4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
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Antall svar

For å kunne produsere goder og tjenester er man avhengig av tilgang på
innsatsfaktorene som inngår i produksjonen. Infrastruktur er en essensiell
del av produksjonen for de fleste bedrifter ettersom man er avhengig av frakt
av råvarer, ansatte, tjenester og det ferdige produktet. Det er mye industri
ute på øyene som nå får fastlandsforbindelse. For mange av bedriftene vil
dette lette deler av deres drift. Det vil bli mer forutsigbart med tanke på frakt
av varer og tjenester og det vil være mulig å komme seg til og fra øyene hele
døgnet og uavhengig av værforhold. Infrastrukturen, som en del av
innsatsfaktorene, har for mange av bedriftene blitt mer effektiv og mer
pålitelig. Noe som igjen kan bidra til mer effektiv produksjon og
distribuering. Det kan øke tilgangen på arbeidskraft og kompetanse ved å
knytte øyene og fastlandet tettere sammen.

30

27

Bosetning
For bosetning er 20 respondenter enig i påstanden «Veiforbindelsen vil bidra
positivt til lokal bosetning». 9 er delvis enig og 3 er verken enig eller uenig.

Sp. 4: Veiforbindelsen vil bidra positivt til
lokal bosetning

Hvordan fastlandsforbindelsen vil påvirke bosetningen på Nordøyane gjenstår
og se, men forventningene til veien er at den vil bidra positivt til bosetning.
Dette stemmer også overens med resultatene fra studiene vi viser over
endringer i bosetning som følge av fastlandsforbindelse.

Link: Ferjeavløsning kan påvirke bosetting positivt – spesielt nær byområder - Samferdsel (toi.no)
Link: Kraftig trafikkvekst når ferjer får avløsning - Samferdsel (toi.no)
Link: Bru og tunnel gir flere gevinster enn kortere reisetid (forskning.no)
Link: Tiden din er mer verdifullt enn du tror - Møreforsking AS (moreforsk.no)

4.1 Info om respondentene
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Antall svar

Studiene vi viser til (se linkene) viser at fastlandsforbindelse har bidratt til økt
folketall, økte boligpriser og at flere bedrifter etablerer seg på øyer tidligere.
Dette begrunnes blant annet med at reisemønstre og folks holdninger til hvor
de vil bo og arbeide endrer seg som følge av endringer i infrastruktur.
Fordelene med fastlandsforbindelse fremfor ferjesamband kan være mange
ettersom det fjerner ventetid, reduserer reisetiden og øker forutsigbarheten.
Transportmodeller undervurderer ofte det forventede trafikkvolumet for
fastlandsforbindelser (TØI). Dette er trolig fordi aktiviteter som planlegging av
reiser, tilgang til venner og familie og fritidsaktiviteter og arbeidsmarked er
«menneskelige effekter» og ubeleiligheten ferjeforbindelse medfører for
disse aktivitetene fanges ikke opp i transportmodeller.

Sysselsetting
Overvekten av respondentene (24 stykker) er enig i påstanden om at
veiforbindelsen vil være positiv for lokal sysselsetting. 4 er delvis enig, 3 er
verken enig eller uenig og 1 er delvis uenig. Se øverste diagram.

Sp. 5: Veiforbindelsen vil bidra positivt
til lokal sysselsetting
30

Ved å redusere avstandskostnaden knyttes folk og næringsvirksomheter
tettere sammen. Dette skaper et større arbeidsmarked med større tilgang på
arbeidere og arbeidsplasser. Økt tetthet kan også bidra til bedre «matching» av
kompetanse for arbeidstakere og bedrifter og dermed øke produktiviteten. Det
kan bidra til positive synergier mellom bedriftene ved deling av kompetanse og
erfaring. Samtidig som det gjør det mer attraktivt for nyetableringer å etablere
seg i et næringsområde med høy tetthet. Det er lettere tilgang på
produktinnsatser som kan være fysiske varer eller tjenester, men også
innsatsfaktorer som teknologi, systemer og metoder flyter lettere mellom mer
nærliggende bedrifter.
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Antall svar

Nordøyvegen gjør det lettere å pendle fra øyene til fastlandet, men
trafikantene må betale en høy bompris. Bompenger bidrar til å opprettholde
transportbarrieren og vil trolig redusere effektene fra fastlandsforbindelsen på
pendling. Det vil i midlertid være gratis å kjøre mellom øyene, noe som står i
kontrast til tidligere hvor man måtte kjøpe ferjebillett og ta ferje mellom øyene.
Kostnaden, både målt i penger, tid og beleilighet for pendling mellom øyene er
redusert. Dette vil igjen øke konkurransen både for arbeidsgivere og
arbeidstakere. Økt konkurranse er positivt for produktiviteten, men det kan
også være negativt for enkelte bedrifter.

25

24

Turisme og reiseliv
Overvekten av respondentene, 20 stykker, er enige i påstanden om at «veiforbindelsen
vil føre til mer turisme og reiseliv i området». 9 er delvis enige, mens 2 er verken enig
eller uenig og 1 er delvis uenig.

Sp. 6: Veiforbindelsen vil føre til mer
turisme og reiseliv i området

Ålesund og Sunnmøre er attraktive reisedestinasjoner. Før pandemien var det 1 million
gjestedøgn i Sunnmøre i 2019 og hvis man medregner cruisepassasjerer og
dagsturister anslår Visit Ålesund at besøkstallet for Ålesund årlig ligger på rundt 1,8 til
2 millioner.

25
20

Turisme og reiseliv på Nordøyane, og ikke minst verdiskapningen tilknyttet denne
turismen, vil i stor grad avhenge av tilbudet av attraksjoner og aktiviteter tilrettelagt
for de tilreisende. Haram og Nordøyane har et stort potensiale som reisedestinasjoner,
men det er per i dag begrenset med tilbud av aktiviteter for turistene. Tidligere har det
vært tilbud som vannsportsenter, fiskesenter, dykking og kajakkutleie på øyene. Slike
tilbud, samt restauranter, campingplasser, caféer og lignende bidrar ikke bare til å
tiltrekke seg turister, men også til at turister generer handel og verdiskapning til
regionen de besøker.
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Det forventes at Nordøyvegen vil bidra til mer turisme for Ålesund og regionen og at
Nordøyvegen i seg selv vil være en attraksjon for flere tilreisende.
4.1 Info om respondentene

4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
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Antall svar

I intervju med turisme og reiselivsaktører kommer det frem at det er tro på at
Nordøyvegen vil bidra til økt turisme for regionen og ikke minst for øyene. Dette
kommer blant annet av at det oppfattes som at uforutsigbarheten knyttet til
ferjesambandet har vært et hinder for at turister tar seg ut på øyene.

20

Overvekt på forventning om positive virkninger
I spørsmål 7 har vi bedt respondentene svare på hvordan de forventer at den nye veien vil påvirke deres bedrifts fremtidige utsikter basert på en rekke
kategorier. Dette bildet viser resultatene samlet før vi går gjennom kategoriene hver for seg. Som et første inntrykk kan man se at det er en overvekt på positive
virkninger. Sammenlagt er det søylen helt til høyre «svært positiv påvirkning» som har flest avkryss. Deretter 1 som kan tolkes som «noe positiv påvirkning» og 2
som kan tolkes som «positiv påvirkning». Det er også et betydelig antall for «ingen påvirkning». Det ser ikke ut til å være noe korrelasjon på hvor bedriftene er
plassert, på fastlandet eller på Nordøyane, og hvordan de forventer effektene fra veien vil være.
Sp 7: Slik du ser det for din bedrift, hvordan forventer du at den nye veien vil påvirke disse kategoriene? Kryss av for
kategorien som er aktuelle
90
80

Nyskapning og innovasjon

Antall svar

70

Fremtidige investeringsplaner
Samarbeid med andre bedrifter

60

Kundegrunnlag

50

Frakt av varer inn og ut (kostnader)
40

Frakt av varer inn og ut (forutsigbarhet)

30

Tilgang på varer og tjenester
Tilgang på arbeidskraft

20

Utgifter

10

Inntjening

0
-3 (Svært negativ
påvirkning)

-2

-1

0 (Ingen påvirkning)

1

2

3 (Svært positiv
påvirkning)

31 respondenter krysset av på alle kategoriene, 1 respondent unnlot å svare på dette spørsmålet.

4.1 Info om respondentene

4.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
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Utgifter og inntjening
Utgifter:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Utgifter» er -0,06
hvor 0 er nøytralt. Det er flere bedrifter som forventer at Nordøyvegen vil
påvirke utgiftene deres svært negativt (5) enn svært positivt (2).
De fem som forventer svært negativ påvirkningen på utgifter kan være
begrunnet med flere faktorer. Svarene er ikke utdypet i kommentarfeltet
knyttet til selve spørsmålet. Men bompengene er en sentral faktor for flere av
respondentene i undersøkelsen. Avhengig av nivået på takstene er dette trolig
en årsak til forventede økte utgifter for enkelte av bedriftene. En annen faktor
er kostnadene knyttet til selve reisen. For enkelte bedrifter vil reiseveien bli
lenger noe som både vil føre til økt drivstofforbruk og kjøretøyskostnader ved
frakt.

Inntjening:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «inntjening» er 1,26
hvor 0 er nøytralt. Det er syv bedrifter som forventer at Nordøyvegen vil
påvirke utgiftene deres svært positivt og ingen som forventer at veien vil ha
en svært negativ påvirkning. Omtrent 1/3 av respondentene forventer at
veien
vil
ha
ingen
påvirkning
på
deres
inntjening.
For dem som forventer økt inntjening hører dette trolig sammen med
mulighetene veien gir dem. Blant annet så svarer mange av dette vil gi økt
kundegrunnlag.

Inntjening

Utgifter

10

10
8
5

6

5

4
2

Svært
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5

6

7

Antall svar

6

10

9

Tilgang på varer og tjenester og arbeidskraft
Tilgang på varer og tjenester:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Tilgang på varer og
tjenester» er 1,65 hvor 0 er nøytralt. Det er syv bedrifter som forventer at
Nordøyvegen vil påvirke tilgangen på varer og tjenester svært positivt og
ingen som forventer at veien vil ha en svært negativ påvirkning. Fem av
respondentene forventer at veien vil ha ingen påvirkning på
kundegrunnlaget.

Tilgang på arbeidskraft:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Tilgang på
arbeidskraft» er 1,29 hvor 0 er nøytralt. Det er åtte respondenter som
forventer at Nordøyvegen vil påvirke tilgangen på arbeidskraft svært positivt
og ingen som forventer at veien vil ha en svært negativ påvirkning. Men det
er fire som forventer at veien vil påvirke tilgangen på arbeidskraft negativt, i
ulike grad.

Dette gir uttrykk for at tyngden av bedriftene i undersøkelsen har opplevd
ferjeløsningen som et hinder eller en ubeleilighet når det kommer til å
skaffe varer og tjenester. Bedriften som melder om negativ påvirkning får
muligens lenger reisevei og dyrere vei med bompengene.

Veien kan legge til rette for et større arbeidsmarked for deler av de berørte
bedriftene og arbeidstakerne. Dette vil igjen kunne føre til økt konkurranse
om arbeidskraft. Det kan også tenkes at enkelte bedrifter opplevet at de
hadde bedre tilgang til arbeidskraft med ferjeløsningene enn de har med
veiforbindelsen.

Tilgang på varer og tjenester
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Fraktkostnader og forutsigbarhet
Frakt av varer inn og ut (forutsigbarhet):
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Frakt av varer inn
og ut (kostnader)» er 2,1 hvor 0 er nøytralt. 28 bedrifter forventer at
Nordøyvegen vil gjøre frakt av varer inn og ut mer forutsigbart, i ulike grad. 3
bedrifter forventer ingen påvirkning.

Frakt av varer inn og ut (kostnader):
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Frakt av varer inn
og ut (kostnader)» er 0,32 hvor 0 er nøytralt. Det er flere bedrifter som
forventer at Nordøyvegen vil påvirke fraktkostnaden svært positivt (8) enn
svært negativt (5).

Med fastlandsforbindelsen kan det bli enklere for å frakte varer inn og ut.
Fraktrutene vil være åpne hele døgnet og man er ikke avhengig av ferjene for
å komme seg til og fra Nordøyane. Som vist tidligere i rapporten vil
tidskostnaden av å frakte varer fra fastlandet til øyene bli redusert. Samtidig
som de «usynlige» kostnadene knyttet til planlegging og logistikk trolig vil bli
redusert.

Hvis man ser på kostnader i kroner og ører og kostnaden av en ferjebillett
mot bompengene vil det være dyrere å kjøre til øyene med bompenger. Hvor
stor forskjell det vil være avhenger av flere faktorer og hvilken
betalingsløsning man benyttet seg av for ferjene og for bommen.
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Fremtidige investeringsplaner og kundegrunnlag
Fremtidige investeringsplaner:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Fremtidige
investeringsplaner» er 1,35 hvor 0 er nøytralt. For de fleste respondentene
(10) så forventes det at veien vil bedre bedriftens forutsetninger. Dette
gjelder derimot ikke for alle. To respondenter forventer at veien vil ha
svært negativ påvirkning på fremtidige investeringsplaner. Ettersom veien
knytter Nordøyane tettere til fastlandet vil det også øke konkurransen for
bedriftene og selv om økt konkurranse somregel er positivt i et helhetlig
bilde kan det være negativt for enkelte aktører.

Kundegrunnlag:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Kundegrunnlag» er
1,19 hvor 0 er nøytralt. Det er syv bedrifter som forventer at Nordøyvegen
vil påvirke kundegrunnlaget svært positivt og ingen som forventer at veien
vil ha en svært negativ påvirkning, men det er noen som forventer at veien
vil ha en negativ påvirkning. Åtte av respondentene forventer at veien vil ha
ingen påvirkning på kundegrunnlaget.
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Samarbeid, nyskapning og innovasjon
Samarbeid med andre bedrifter:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Samarbeid med
andre bedrifter» er 1,52 hvor 0 er nøytralt. 26 bedrifter forventer at
Nordøyvegen vil gjøre samarbeid med andre bedrifter enklere, i ulik grad.
5 bedrifter forventer ingen påvirkning. Det er ingen av respondentene som
tror veiforbindelsen vil ha en negativ påvirkning.
Nordøyane vil bli knyttet tettere sammen med veiforbindelsene. Dette kan
bidra til å lette samarbeid mellom bedriftene som holder til på øyene. For
mange vil også veiforbindelsen bidra til at fastlandet og Nordøyane
knyttes tettere sammen, noe som igjen kan lette samarbeidet og åpne nye
muligheter for de aktuelle bedriftene.

Nyskapning og innovasjon:
Det vektede gjennomsnittet for forventet påvirkning på «Nyskapning og
innovasjon» er 1,52 hvor 0 er nøytralt. 25 bedrifter forventer at
Nordøyvegen vil påvirke nyskapning og innovasjon positivt, i ulike grad. 6
bedrifter forventer ingen påvirkning.
Veien kan legge til rette for at flere bedrifter ønsker å lokalisere seg på
øyene. Det er allerede mye industri ute på øyene som også er med på å
øke øyenes attraktivitet for nye bedrifter.

Nyskapning og innovasjon
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5. Andre virkninger
Fastlandsforbindelsen har allerede medført og vil medføre
flere andre virkninger for regionen. I dette kapittelet har vi
trukket frem funn av andre virkninger.
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Steinmasser

Det er bygd tre undersjøiske tunneler på Nordøyvegen. Dette har resultert i store mengder stein. Deler av steinen
er brukt til byggingen av Nordøyvegen. Det er også gitt bort stein til lokale aktører mot at de henter steinen.
Tunnelsteinen er en ressurs for bedrifter som vil utvide sitt industriområde. En del av overskuddsmassene er
samlet på steindeponiet på Fjørtoft til fremtidig bruk.

1 690 000 *
anbrakte kubikk

1 210 000

250 000**

anbrakte kubikk

anbrakte kubikk

Totalt uttak av steinmasse

Gjenbruk i prosjektet

Steinmassene fra de
tunnelene, dagsonene
og forberedende
kontrakter

En stor mengde stein
er gjenbrukt i
prosjektet

Til fremtidig bruk

På steindeponiet på
Fjørtoft ligger det
masser til fremtidig
bruk.

80 000

30 000

anbrakte kubikk

anbrakte kubikk

Fiskehavn i Gjøsund

IP Huse

Aurstad Tunnel har
hentet stein til ny
fiskehavn i Gjøsund
på Giske

IP Huse tar i mot all
overskuddsmasse fra
tunnelbyggingen på
Harøya

* Det er tatt ut totalt 1 128 500 faste kubikk, dette er omregnet til anbrakte kubikk i henhold til NVEs omregningsforhold hvor 1 fast kubikk tilsvarer 1,5 anbrakt kubikk for tunnelstein.
** Det er i tillegg lagret 150 000 anbrakte kubikk i et lukket, permanent deponi. Denne steinen er ikke ment til fremtidig bruk.

5.1 Steinmasser

5.2 Reisetid og reisekostnader

5.3 Intervju med næringslivsaktører

56

Reisetid før og etter vei
Fastlandsforbindelsen vil medføre endringer i både reisetid og reisekostnader for reisende til og fra
øyene.

Diagrammet til høyre viser reisetid mellom Brattvåg/Ålesund og Nordøyane. De grønne stolpene
viser anslått reisetid med bil i minutter via Nordøyvegen, mens de blå stolpene viser anslått reisetid
i minutter ved bruk av ferje eller hurtigbåt. Det er antatt at reiser fra Brattvåg skjer med bilferje og
bil, mens reiser fra Ålesund skjer med hurtigbåt. For den delen av Nordøyvegen som er ferdigstilt og
åpnet har vi lagt til grunn reisetid hentet fra Google maps. For øvrige deler har vi lagt til grunn
gjenstående planlagte veianlegg og en gjennomsnittsfart på 55 km/t. Alle bilreiser går til og fra
ferjekaiene, slik at sammenligningsgrunnlaget blir likt. Vi har ikke sett på reisetid ved å benytte
hurtigbåt mellom Ålesund og Hamnsund, og deretter bil.
For alle reiser med ferje og hurtigbåt er det lagt til grunn en ventetid på 11 minutter. Dette tilsvarer
gjennomsnittlig ventetid på dagens riksvegferjesamband, i følge TØI (se link). Da de ulike avgangene
på ferje/hurtigbåt har varierende tidsbruk, har vi forutsatt at reisende tar den raskeste avgangen til
reisemålet.

Reisetidsframstillingen viser at reisende til/fra Brattvåg får kortere reisetid med Nordøyvegen. Dette
er særlig gjeldende for reisende til Haramsøya, Lepsøya og Skuløya. For reisende med hurtigbåt
til/fra Ålesund tar det noe lenger tid å kjøre bil via Nordøyvegen enn det tar med hurtigbåten.

Reisetid per tur i minutter
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Fremstillingen viser hvor lang reisetid de ulike alternativene gir, gitt at man velger det raskeste
alternativet med ferje/hurtigbåt og den raskeste veien med bil uten kø og andre hindringer. Den tar
ikke hensyn til andre fordeler/ulemper ved de ulike alternativene, for eksempel fleksibilitetsfordelen
ved å kunne reise «dør-til-dør» med bil.

0
Brattvåg - Brattvåg Haramsøya Lepsøy

Brattvåg Longva

Brattvåg Fjørtoft

Brattvåg Myklebust

Ferje/hurtigbåt

Link: reisevaneundersøkelse for riksvegfergesambandene (toi.no)
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Ålesund Harøya

Reisekostnad før og etter vei
Diagrammet til høyre viser de direkte kostnadene ved å reise strekningene Brattvåg-Myklebust
og Ålesund-Myklebust med henholdsvis ferje/hurtigbåt og bil via Nordøyvegen.
For reisende med bil via Nordøyvegen har vi lagt til grunn en kjøretøykostnad på 2,5 kr/km i
henhold til Statens Vegvesens håndbok 712. Det er forutsatt at den reisende har en bil under
3500 kg som ikke er nullutslippskjøretøy og uten Autopass-brikke og betaler dermed 219 kr per
bompassering. For reisende med ferje/hurtigbåt, er det lagt til grunn ferjebillett på 161 kr per stk
og hurtigbåtbillett på 170 kr/stk. Det er altså lagt til grunn priser uten noen form for rabatter på
hverken bom eller billett.
Kjøretøykostnad, bompassering og ferjebillett er justert for å hensynta at det i gjennomsnitt er
mer enn én person i bilen. Vi har lag til grunn 1,7 personbelegg per bil, i henhold til SSBs
statistikk for bilreiser. Dette gjelder i midlertid ikke for hurtigbåten der billettprisen er per
person.

Reisekostnad per tur i kroner
300

Fremstillingen viser kun den direkte reisekostnaden de to ulike alternativene gir. Den tar ikke
hensyn til andre forhold, som for eksempel:
• Fleksibiliteten ved å kunne reise når man vil med fastlandsforbindelse
• Fordelen ved å kunne reise «dør-til-dør» med bil. Dette er en fordel man har ved å reise via
Nordøyvegen med bil og med bilferje, men ikke med hurtigbåt
• Tidskostnader. Tidsbruk ved de ulike alternativ ble framstilt på forrige side
• Ulykkeskostnader
• Klimagassutslipp
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Kjøretøykostnader
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Fastlandsforbindelse skaper store endringer
… men først må vi leve med bompenger
Når bominnkrevingen starter i 5. september 2022 vil prisen for en personbil være 219 kroner og 657 kroner for biler som veien mer enn 3,5 tonn. Brikke og
autopass-avtale vil gi 20 % rabatt for personbiler, noe som tilsvarer en bompris på 175 kroner. Større kjøretøy får ikke rabatt med mindre det er
nullutslippskjøretøy. Innkrevingsperioden blir inntil 25 år.
Nordøyvegen erstatter to ferjesamband og en hurtigbåt. Trafikantene har vært vant til å betale ferjebilletter på strekningen. Bompengene vil derimot, slik vi har
vist på forrige side trolig være en større utgift enn ferjebillettene er/var. Regjeringen har i tillegg redusert ferjetakstene med 30% fra 1. januar 2022 og ferjer med
færre enn 100 000 passasjerer har blitt gratis. Som tallene fra side 16 viser var det over 100 000 kjøretøy årlig på ferjesambandene som Nordøyvegen erstatter.
Hva ferjeprisen hadde blitt fremover er usikkert, men det er sannsynlig at ferjeprisene ville blitt redusert.
Fra spørsmål 10 i spørreundersøkelsen er det 10 av 32 respondenter som har
påpekt at bompengenivået vil påvirke i hvilken grad de positive effektene fra
veien vil gjøre seg gjeldende.
Fra intervjuene med sentrale næringslivsaktører ute på øyene er det delte
meninger om bompengene. Enkelte formidler at det er stor frustrasjon
tilknyttet bompengene, mens andre formidler at fordelene med
fastlandsforbindelse veier opp for en høy bompengesats.

Grunntakst

Med
AutoPASSbrikke

Passeringstak pr. mnd.

Biler under 3500 kg

219 kr

175 kr

40
passeringer

Nullutslippskjøretøy
under 3500 kg

219 kr

108 kr

40
passeringer

Kjøretøy over 3500 kg

657 kr

657 kr

Ingen tak

Nullutslippskjøretøy
over 3500 kg

657 kr

0 kr

Ingen tak

Kilde: Revidert bompengeproposisjon for Nordøyvegen til Stortinget (mrfylke.no)
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Satsning på Nordøyane som følge av fastlandsforbindelsen
Nogva Motorfabrikk AS er en ledende leverandør av komplette fremdriftsanlegg og aggregater til offshore og supply, fiskebåter, ferger, handelsfartøyer og
akvakultur over hele verden. Nogva Motorfabrikk startet opp på Longva på Skuløya/Flemsøya i 1913, men i 1953 flyttet de til Søvika på fastlandet. Det er her
morselskapet ligger i dag. Grunnen til at fabrikken valgte å flytte til fastlandet var blant annet dårlig infrastruktur og kommunikasjon til øya.

Nordøyvegen har derimot gjort at Nogva Motorfabrikk igjen planlegger deler av driften ute på øyene.
Samme dag som ferjeavløsningsordningen ble vedtatt (09.06.2015) investerte Nogva Motorfabrikk i et næringsbygg på 3000 kvm på Haramsøya fordi de var sikre
på at Nordøyvegen nå ville bli en realitet. Det at øyene får fastlandsforbindelse har vært en avgjørende faktor for Nogva motorfabrikk sin tilbakekomst på øyene.
Bygget ble kjøpt med tanke på fremtidig produksjonsaktivitet og har foreløpig blitt brukt som lagringsplass. Planen er at det etter hvert skal være produksjon i
bygget på Haramsøya.
I mars 2022 ble det kjent at Nogva Motorfabrikk har investert ytterligere på øyene og har kjøpt Kongsberg Maritime AS sine bygg på Longva og overtar over 40 av
de totalt 125 ansatte.
Nogva Motorfabrikk, med datterselskaper, er arbeidsstedet til 175 arbeidstakere, hvor stort sett alle er fra Møre og Romsdal, og mange er fra Nordøyane. Det er
flere grunner til at Nogva Motorfabrikk finner fastlandsforbindelsen sentral for deres tilstedeværelse ute på øyene. Fastlandsforbindelsen letter tilgangen på et
større arbeidsmarked og det gjør det enklere for deres ansatte å transportere seg selv mellom bosted og arbeidssted. Fastlandsforbindelsen skaper stabilitet for
de ansatte og for bedriften. Nogva Motorfabrikk er en lokal bedrift som har valgt å produsere lokalt og ekspandere lokalt og Nordøyvegen har bidratt til å
muliggjøre dette.
Men, de forespeilede bompengesatsene demper gleden knyttet til fastlandsforbindelsen og er grunnlag for fortvilelse for de ansatte og derav også for bedriften.
De ansatte fra Nordøyane har tidligere måtte betale ferjebillett for å komme seg til jobben på fastlandet, men som vi har vist på side 58 vil kostnadene av å kjøre
bil med bom overstige dette beløpet. Regjeringens subsidiering av ferjetakstene gjør også at denne prisforskjell i realiteten trolig ville være større. Nogva
Motorfabrikk merker at fortvilelsen medfører kreativitet med tanke på hvordan man skal kunne ta seg til og fra jobb på en mer økonomisk måte, for eksempel
ved anskaffelse av mopedbil. I følge bedriften vil dette øke risikoen forbikjøringer og farlige trafikksituasjoner. Tidligere har Nogva Motorfabrikk hjulpet med å
tilrettelegge for deres ansatte som pendlet med ferje ved at de hadde biler stående på kaia som de ansatte kan benytte fra ferjekaia til jobben. Bedriften ser nå
på mulige løsninger for å bistå de ansatte å komme seg til og fra jobb når bominnkrevingen starter og påpeker for høye bompengesatser vil medføre
trafikkavvisning og gi et unormalt trafikkmønster med økt risiko for farlige trafikksituasjoner.

5.1 Steinmasser

5.2 Reisetid og reisekostnader

5.3 Intervju med næringslivsaktører

60

Veien gir økt forutsigbarhet og økt effektivitet
Finnøy Gear og Propeller AS er en ledende utvikler og produsent av nøkkelferdige fremdriftssystemer til moderne skipsfart. Det familieeide selskapet har
gjennom 135 år utviklet seg fra å være et lokalt produksjonsverksted til dagens selskap som operer på verdensbasis. Produksjonslokalene og hovedkontoret
holder til på Finnøya. Bedriften har i tillegg kontor i Ålesund og Wroclaw, Polen. Finnøy Gear og Propeller har 55 ansatte. De ansatte har bosted på Nordøyane og
rundt omkring i distriktet, fra Molde og fra Sunnmøre.
Finnøy Gear og Propeller formidler at fastlandsforbindelsen betyr mye for dem som bedrift ute på øyene. Spesielt vil varetransporten forbedres, da både å frakte
innsatsvarer inn til produksjonslokalene og å frakte ferdige produkter til kundene vil bli mye enklere med Nordøyvegen. Tidligere har varetransporten vært
avhengig av ferje. Dette har vært begrensende og medført logistiske utfordringer. For Finnøy Gear og Propeller som er eksportør av varer og reservedeler er
særlig en forutsigbar infrastruktur til flyplassen på Vigra et viktig element.
«For eksempel dersom man lager til en forsendelse, og blir fem minutter forsinket til ferjen, må man vente på neste ferjeavgang og risikerer å miste flyet»
Forutsigbarheten og friheten til å kunne frakte varer når man har behov for dette vil fjerne den
logistiske utfordringen ferjene har medført.
Fastlandsforbindelsen vil også skape et større arbeidsmarked og gjøre det lettere å rekruttere
ansatte. Det vil bli lettere å pendle til og fra øyene når fastlandsforbindelsen åpner, i hvert fall
fra de ansatte som kommer fra Nordøyane og fra deler av Sunnmøre. Finnøy Gear og Propeller
har også ansatte som pendler fra Molde. I forbindelse med Nordøyvegen legges det ned to
ferjesamband og en hurtigbåt. Det vil fortsatt gå ferje til Finnøy fra Småge på fastlandet, men
ferja fra Dryna er en av dem som legges ned. For ansatte som bor på Otrøya vil dette bety en
lengere reisevei.
Bompengene bekymrer ikke bedriften på et driftsmessig plan. Kostnadene forbundet med
ferjeløsningene, inkludert ventetid, ferjetid og logistikkutfordringer har vært større enn
fastlandsforbindelsen med bompenger trolig vil være.
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Motorfabrik».
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«Teller ned ferjeturene vi har igjen»
Rostein AS er et av de ledende brønnbåtrederiene i verden og har rundt 300 ansatte. De holder til på Harøya og har vært der i over 30 år og har et
avdelingskontor på fastlandet i Ålesund. For dem er fastlandsforbindelsen svært etterlengtet ettersom den vil lette flere aspekter ved deres produksjon.
Sentralt står kostnadsreduksjonen fastlandsforbindelsen vil medføre som følge av at man ikke lenger er avhengig av ferjene. Å frakte varer inn og ut av øyene
med ferje har vært dyrt og tidkrevende. Timene som medgår til venting på ferje og ferjetid summerer seg til store summer i løpet av et år. Samtidig er det en
ressurskrevende logistisk utfordring ettersom ferjeavgangene er begrenset til visse tider på døgnet og av rutetabellen.

Arbeidsmarkedet vil også bli større ettersom det blir lettere å pendle til og fra øyene og fastlandet. Pendling med ferje har vært en ulempe for flere av de ansatte
ettersom det tar mye tid. Dette har vært kapasitetsbegrensende for bedriften og for de ansatte. Med fastlandsforbindelsen vil pendlertiden bli redusert.
Fastlandsforbindelsen bidrar også til økt optimisme og motivasjon. Den er med på
å forankre Rostein som bedrift ute på øyene. De formidler en «Hallelujastemning» for bedriften og blant de ansatte, og de gleder seg stort til åpningen
27. august 2022.
For Rostein gjelder samme oppfatning om bompengene som for Finnøy Gear og
Propeller: Bompengene bekymrer ikke bedriften på et driftsmessig plan.
Kostnadene forbundet med ferjeløsningene, inkludert ventetid, ferjetid og
logistikkutfordringer har vært større enn fastlandsforbindelsen med bompenger
trolig vil være.

Bildet viser båten «Ro Sailor» og er hentet fra ROSTEIN AS
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«Bortsett fra kostnadsnivået det legges opp til, vil åpningen av
Nordøyvegen bli en fantastisk milepæl for vår bedrift»
I P Huse AS er en familieeid mekanisk bedrift som har drevet produksjon på Steinshamn siden 1927. Bedriften lager og leverer vinsjer og håndteringssystemer til
offshore og skip, samt servicearbeid på vannkraft og andre mekaniske konstruksjoner. Bedriften ser store potensialer i den nå kommende vindkraftutbyggingen
de neste tiårene og bidrar til bærekraftig produksjon i Norge. I P Huse AS har i dag omtrent 85 ansatte.
For I P Huse som bedrift er Nordøyvegen svært viktig. Veien bidrar til økt tilgang på personell, logistikkforenkling for varer inn og ut og ikke minst med å skape et
attraktivt lokalsamfunn. Nordøyvegen gir økt tilgang til et større arbeidsmarked og som en direkte, positiv konsekvens har bedriften allerede fått nye lærlinger fra
de andre Nordøyane som skal begynne etter sommeren 2022.
Tilgang og responstid for servicepersonell for drift av maskiner og utstyr vil bli betraktelig bedre med fastlandsforbindelsen. Muligheten for våre ansatte til å reise
på valgfritt tidspunkt, uten ventetid eller risiko for å ikke rekke ferjeavgangen, vil medføre bedre flyt i hverdagen. Bedriften har mye varer som kommer inn med
dedikert transport (stål, utstyr som kommer inn for service etc.). Nordøyvegen vil her sikre at lastebiler kan kjøre direkte fra og til fastlandet uten å planlegge for
ferje. Dette vil gi samarbeidspartnerne fleksibilitet ettersom det nå kun er kjøre/hviletid styrer logistikken, og ikke faren for å ikke rekke siste ferge. Reisende kan
både reise ut med første fly og komme tilbake på siste fly uten å måtte gjennomføre en ekstra overnatting. Dette er positivt for både bedriftene og private
innbyggere på Nordøyane. De største ulempene med ferjeløsningen var altså frekvens, og faren for å miste en fergeavgang når en skal reise.
Men kostnadsnivået på transporten ville vært lavere med ferjeløsningen fremfor veien. De forespeilede bompengesatsene er betydelig høyere enn ferjeprisen
både for privatpersoner og for lastebilene. Forskjellen i pris forsterkes av de siste politiske vedtakene om rabattert ferje. I P Huse har personell som trolig ikke vil
kunne fortsette i bedriften når Nordøyvegen åpner på grunn av kostnadsnivået for pendlingen blir for høyt.
I P Huse bidro med finansiering av Nordøyvegen med 15 mill. kr fordi de hadde og har tro på prosjektets viktighet i lokalsamfunnet. I P Huse har også hjulpet
prosjektet med håndtering av overskuddsmasser. For prosjektet var det nødvendig å fjerne massen fra Myklebust, og I P Huse har et område som egner seg og er
godkjent for utfylling. I P Huse har dekt alle kostnadene ved forflytning av masse og massene vil kunne brukes til fremtidige utbygginger.
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6. Oppsummering
I dette kapittelet oppsummerer vi våre hovedfunn
fra underveisevalueringen av Nordøyvegen.
Her beskrives:
6.1 Oppsummering økonomiske virkninger

6.2 Oppsummering fremtidstro, forventninger og
andre virkninger
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Oppsummering økonomiske virkninger
Nordøyvegen er en stor satsning innen infrastruktur. Investeringen har kommet det regionale og det lokale næringslivet til gode ved at det er brukt flere
lokale underentreprenører. Fra intervjuer og spørreundersøkelsen finner vi at underentreprenørene, både lokale og ikke-lokale, i stor grad har benyttet
seg av det lokale næringslivet for å løse sine oppgaver. Dette henger også sammen med at veien er bygget i et område med et velutviklet næringsliv og
med kompetente tilbydere. Det har vært kompetansehevende for de involverte lokale bedriftene. Det har vært flere ansettelser av lokale ressurser og det
har bidratt til å utruste lokale bedrifter med erfaring og kompetanse som kan bidra til videre vekst og nye oppdrag.
Fra de forberedende entreprisene har 36 mill. kr tilfalt det lokale næringslivet og omtrent 209 mill. kr fra byggherrekostnadene har gått til å lønne lokale
ressurser og andre virkninger.
Figuren illustrer våre hovedfunn innen økonomiske virkninger fra prosjektets hovedkontrakt med Skanska.
Skanska har en kontrakt på 3 200 mill. kr ekskl. mva.
Det er gjort anskaffelser for 1 889 mill. kr ekskl. mva.

Skanska
Anskaffelser

Skanska har gjort anskaffelser for 859 mill. kr ekskl.
mva. av lokale entreprenører og for 1 030 mill. kr
ekskl. mva. av ikke-lokale entreprenører.

Både de lokale og de ikke-lokale
entreprenørene har benyttet seg av
varer, tjenester og ansatte for å løse sine
arbeidsoppgaver fra det lokale markedet.

Ikke-lokale
entreprenører

Lokale
entreprenører

Innkjøp av varer og tjenester
Varer

Tjenester

Ansatte

Andre virkninger
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Oppsummering fremtidstro, forventninger og andre virkninger
Det er knyttet stor optimisme og positive forventinger til
fastlandsforbindelsen. Det forventes at Nordøyvegen vil bidra positivt til
bosetning, sysselsetting og turisme og reiseliv.
Bedriftene som holder til i regionen forventer sammenlagt at veiforbindelsen
vil bidra positivt til inntjening, lavere fraktkostnader, forutsigbarhet knyttet til
frakt, tilgang til varer og tjenester, kundegrunnlag, samarbeid med andre
bedrifter, fremtidige investeringsplaner og til nyskapning og innovasjon. For
utgifter er det en marginal overvekt som forventer negativ påvirkning.
For bedriftene som holder til ute på Nordøyane eller i nærheten av veien på
fastlandet er forventningen at fastlandsforbindelsen vil gi tilgang til et større
arbeidsmarked. Dette er fordi pendlingen med ferjer har vært oppfattet som
tidkrevende og logistisk krevende for de ansatte. Det samme gjelder for
bedriftene som er avhengig av frakt av varer inn og ut. Ventetid, tidsbruk på
ferjeturene og planlegging i forbindelse med ferjeavgangene har vært
kostnadskrevende for bedriftene.
Det er delte meninger knyttet til den kommende bompengeinnkrevingen.
Enkelte har negative forventinger over forespeilede høye bompengesatser og
at disse vil svekke veiens positive virkninger. Mens andre formidler at
fastlandsforbindelsens positive virkninger vil overstige den økonomiske
ulempen forbundet med bompengene både på bedriftsmessig og på personlig
plan.
Nordøyvegen er en etterlengtet fastlandsforbindelse for Nordøyane og
Ålesund. Veien åpner 27. august 2022 og vil trolig medføre store endringer for
lokalsamfunnene med tilknytning til veien.

Bilde fra delåpningen 18. desember 2021. Her åpnet veien over Lepsøyrevet fra fastlandet på
Skjeltene og ut på Lepsøya og den 3,5 km lange Haramsfjordtunnelen som går fra Hestøya til
Haramsøya.
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