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På oppdrag for Sunnfast AS har Menon Economics belyst de økonomiske ringvirkningene som kan forventes å følge realiseringen av det fergefrie 
vegsambandet Sunnfast, som skal knytte Kvinnherad sammen med nye og fergefrie E39 Hordfast. Mer spesifikt er det gjennomført to analyser:

1. Ringvirkningsanalyse av sysselsettings- og verdiskapingseffekter av en utbygging av Sunnfast.

2. Analyse av effektene Sunnfast kan forventes å få på arbeidsmarked, næringsliv, utdanning, samt fritids- og kulturtilbudet i regionen.

Prosjektet har vært ledet av Jonas Erraia, med Sigrid Hernes som prosjektmedarbeider. Rapporten har vært kvalitetssikret av Peter Aalen. 

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivningsselskap i skjæringspunktet mellom foretaksøkonomi, samfunnsøkonomi og 
næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger 
på empiriske analyser av økonomisk politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. 

Vi vil takke Sunnfast AS for et spennende oppdrag. Vi takker også alle intervjuobjekter for gode innspill underveis i prosessen.
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Forsidebilde er hentet fra Sunnfast sin Facebook-side.
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1. Sammendrag og bakgrunn



Menon Economics har gjennomført en analyse som belyser de økonomiske
ringvirkningene som kan forventes av det fergefrie vegsambandet Sunnfast,
som skal knytte Kvinnherad sammen med nye og fergefrie E39 Hordfast. Med
Sunnfast er det beregnet at reisetiden mellom Leirvik og Husnes reduseres fra
85 minutter til 22 minutter, i tillegg til at veien blir døgnåpen.

Utbyggingen av Sunnfast vil legge grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i
både regionen og resten av landet. Våre ringvirkningsanalyser estimerer at
utbyggingen av Sunnfast vil gi samlede sysselsettingseffekter på 4 300 syssel-
satte over utbyggingsperioden. Våre analyser viser at utbyggingen vil legge
grunnlag for 700 sysselsatte regionalt1 i direkte og indirekte sysselsettings-
effekter. Videre estimeres det at utbyggingen vil bidra med i underkant av
4,2 milliarder kroner i verdiskaping.

Sunnfast vil knytte kommunene i regionen tettere sammen, ved å redusere
reisetid innad i regionen. I tillegg til ringvirkninger vil veisambandet trolig ha
andre viktige effekter på regionen. I denne analysen ser vi utelukkende på de
positive effektene på arbeidsmarkedet, næringslivet, utdanningstilbudet, samt
kultur- og fritidstilbudet i regionen. Det betyr at vi eksempelvis ikke ser på
kostnadssiden og eventuelle tap for konkurrerende regioner eller næringer.

Sunnfast vil gjøre det enklere å pendle mellom kommuner. Dette vil ha stor

innvirkning på størrelsen på arbeidsmarkedet i regionen. Oppgangen i

størrelsen på arbeidsmarkedet vil være spesielt stor for Kvinnherad kommune.

Våre analyser viser at det lokale arbeidsmarkedet rundt Husnes (reisetid på

maksimum 30 minutter) vil firedobles i størrelse som følge av Sunnfast, fra

3 000 sysselsatte til over 12 000 sysselsatte.

SAMMENDRAG
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I tillegg vil det øke bostedsattraktiviteten i regionen, ettersom det blir enklere for

partnere å finne relevant arbeid.

Sunnfast vil ha stor innvirkning på næringslivet i regionen. Bedre infrastruktur og

kortere reisetid vil gi bedrifter større tilgang på arbeidskraft og relevant

kompetanse. Videre vil det bidra til økt samhandel og klyngedannelse, blant

annet gjennom et større utvalg av leverandører og samarbeidspartnere. En effekt

av dette er trolig økt kostnadseffektivitet og produktivitetsvekst, som vil være

med på å øke konkurransekraften til bedriftene i regionen. Til sist vurderer vi at

Sunnfast vil gjøre det mer attraktivt for nye bedrifter å etablere seg i regionen.

Sunnfast vil utløse virkninger i utdanningssektoren. Redusert reisetid vil redusere

belastningen for elever som har lang vei til grunn- og videregående skole. I tillegg

vil elever ved videregående skoler oppleve økt valgfrihet ved å få et større

utdanningstilbud innen rekkevidde. Spesielt forventer vi effekter på yrkesfag og

for lærlingplasser – som er tett knyttet opp mot den lokale industrien.

Til sist vurderer vi at Sunnfast vil føre til mye større muligheter for å drive med

kultur, fritid og idrett blant innbyggerne i regionen, samt gjøre tilbudet mye

rikere. I tillegg vil det bidra til å gjøre Sunnhordland til en mer sammenkoblet og

attraktiv reiselivsdestinasjon.

1) Regionen inkluderer kommunene Stord, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar og Bømlo. 
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BAKGRUNN

Leseveiledning

• Vi starter med å gi en kort bakgrunn om Sunnfast-prosjektet og
regionen analysen omhandler.

• I det andre kapitlet vil ringvirkningsanalysen presenteres. Denne
analysen estimerer de samlede sysselsettings- og verdiskapings-
effektene som følge av Sunnfast-utbyggingen. Dette inkluderer
både de direkte og indirekte effektene.

• I det tredje og siste kapitlet presenterer vi analysene av andre
samfunnseffekter. Dette er analyser som undersøker hvordan
utbyggingen av veisambandet danner grunnlag for en rekke
effekter på bl.a. arbeidsmarkedet, næringslivet, utdannings-
sektoren og fritids- og kulturtilbudet i regionen.

bilde

Valen, Kvinnherad. Kilde: iStock



Informasjon om Sunnfast-prosjektet

• Sunnfast er et ferjeavløsningsprosjekt som vil gjøre veien mellom Husnes og
Leirvik ferjefri, i tillegg til å knytte Huglo sammen med Tysnes og Kvinnherad.
Formålet med Sunnfast-forbindelsen er å binde kommunene i Sunnhordland
tettere sammen og gi befolkningen og næringslivet kortere reisevei til omkring-
liggende kommuner, samt Bergen og Stavanger. Tidligere transportanalyser
indikerer at dagens ferjer i stor grad begrenser reiser og samarbeid i regionen.

• Sunnfast-traseen er illustrert i figuren under, og vil henge sammen med ny E39-
trasé mellom Stord og Os, over Tysnes.

BAKGRUNN

• Sunnfast innebærer at ferjesambandet Ranavik-Skjersholmane og
Hodnanes-Nordhuglo vil bli avløst av tre broer:

- En lavbro fra Tysnes til Skorpo

- En høybro over Laukhamarsundet fra Skorpo til Huglo

- En flytebro fra Huglo over Husnesfjorden til Kvinnherad

• Med Sunnfast er det beregnet at reisetiden mellom Leirvik og
Husnes reduseres fra 85 minutter til 22 minutter, i tillegg til at
veien blir døgnåpen.

• Sunnfast vil, sammen med E39 Hordfast, kutte reisetiden mellom
Husnes (Kvinnherad) og Bergen fra nærmere 3 timer i dag til om
lag én time.

• Denne analysen tar utgangspunkt i de kommunene som berøres
mest av Sunnfast, heretter kalt regionen. Følgende kommuner
inngår i regionen:

Stord Bømlo Fitjar Tysnes Kvinnherad1

71) I del tre av rapporten fokuserer vi spesielt på området rundt Husnes og Sunde i Kvinnherad kommune. Bakgrunnen for dette er at Kvinnherad er en stor kommune målt i areal, og det er denne 
delen av kommunen som i stor grad vil påvirkes av Sunnfast. I tillegg er Husnes og Sunde de største tettstedene i kommunen.
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2. Ringvirkningsanalyse



HOVEDFUNN FRA RINGVIRKNINGSANALYSEN
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Alle hovedresultatene inkluderer direkte og indirekte ringvirkningseffekter.

Hovedresultater

Verdiskapingseffekter:

4,2 mrd. kroner

Sysselsettingseffekter:

4 300 sysselsatte

På denne siden oppsummerer vi ringvirkningsanalysens viktigste
resultater. I resten av kapitlet beskriver vi analysens funn i mer detalj.

• Resultatene fra denne ringvirkningsanalysen peker på at effektene av
utbyggingen av Sunnfast vil bli positive og betydelige.

• Ved hjelp av Menons ringvirkningsmodell estimerer vi at selve
utbyggingen av Sunnfast vil gi samlede sysselsettingseffekter på 4 300
sysselsatte over utbyggingsperioden. Våre analyser viser at
utbyggingen vil føre til 700 sysselsatte regionalt1 i direkte og
indirekte sysselsettingseffekter.

• Det estimeres at utbyggingen vil bidra med i underkant av 4,2 mrd.
kroner i verdiskaping. Verdiskaping er enkelt sagt summen av lønn til
arbeidere og profitt til bedrifter.

• Selv om store deler av den økonomiske aktiviteten er konsentrert i
bygge- og anleggssektoren, sprer den seg gjennom verdikjedene til en
rekke ulike sektorer. Spesielt bedrifter som opererer innen arkitekt-
og ingeniørtjenester, grossister og detaljhandel vil oppleve økt
etterspørsel etter deres varer og tjenester.

1) Regionalt inkluderer kommunene Stord, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar og Bømlo. 



Ringvirkningsanalysen tar utgangspunkt i oversendte investeringstall fra en mulighets-
studie om Sunnfast fra Multiconsult.1 Dessuten bruker vi en rekke manuelle justeringer
som Menon Economics utviklet i en tidligere rapport om ringvirkninger av Hordfast-
utbyggingen.2

På nåværende tidspunkt er det ikke gjort endelig vedtak om Sunnfast-strekningen og av
den grunn er det heller ikke valgt hovedentreprenør(er) til prosjektet. Dette introduserer
et betydelig element av usikkerhet i analysen. I det følgende vil vi skissere hvilke viktige
antakelser vi har lagt til grunn i analysen.

I den ovennevnte mulighetsstudien presenterer Multiconsult to anslag for de samlede
investeringskostnadene, som relaterer seg til valg av broløsning. Det første er på
6,6 milliarder kroner, mens det andre er på 7,15 milliarder kroner. Vi legger til grunn
snittet av de to i analysen. Dette innebærer at vi opererer med et anslag på om lag
6,9 milliarder kroner i investeringskostnad. Siden input til modellen er i 2020-kroner vil
alle resultatene i rapporten være i 2020- kroner.

Vi antar at kontrakter for en verdi av 4,5 milliarder kroner går til norske aktører, mens de
resterende 2,4 milliarder kroner går til utenlandske aktører. Dette tilsvarer en
importandel på om lag 35 prosent. Tidligere analyser av infrastrukturprosjekter for
eksempelvis Bane NOR viser at størstedelen av de utenlandske aktørenes vare- og
tjenestekjøp er fra norske leverandører. Vi antar at dette også vil være tilfelle i
utbyggingen av Sunnfast. Til tross for at de direkte norske verdiskapings- og
sysselsettingseffektene er null for de utenlandske aktørene, vil aktiviteten fortsatt ha
ringvirkninger.

Det neste skrittet i analysen er å «spre ut» entreprenørenes vare- og tjenestekjøp på
ulike næringer. Som basis for denne øvelsen har vi tatt utgangspunkt i den nasjonale
fordelingen av innkjøpene fra bygge- og anleggsnæringen. Metoden for ringvirknings-
modellen er forklart i mer detalj i vedlegg B.

DATAGRUNNLAG FOR OG ANTAKELSER I ANALYSEN

1 0

Vi har imidlertid gjort noen mindre korreksjoner til disse. Dette gjelder i
hovedsak andelene av vare- og tjenestekjøp som kommer fra nærings-
kategoriene «Produksjon av trelast og varer av tre», «Arkitektvirksomhet og
teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse» og
«Arbeidskraftstjenester». For den første kategorien er andelen på nasjonalt nivå
veldig høy. Dette skyldes at bygge- og anleggsnæringen som helhet har store
innkjøp fra denne næringen til bruk i for eksempel bygging av trehytter. Vi
vurderer at dette ikke er representativt for Sunnfast og har derfor justert denne
andelen litt ned. For den andre kategorien har vi oppjustert andelen, da især
broene vil kreve betydelig teknisk ekspertise. For den tredje, «Arbeidskrafts-
tjenester», har vi tatt andelen litt opp. Dette skyldes at vi legger til grunn at
utenlandske entreprenører, som har ingen eller få norske ansatte, vil ha et stort
behov for norske underleverandører.

Dette betyr at den største etterspørselen etter norske varer og tjenester kommer
fra bygge- og anleggsnæringen selv, etterfulgt av kjøp av materialer og
arkitekttjenester. Den samlede importandelen hos leverandørene ligger på om
lag 20 prosent. Det er som sagt betydelig usikkerhet knyttet til disse antakelsene.

Det er viktig å være oppmerksom på at en ringvirkningsanalyse er en såkalt
bruttoanalyse. Bruttoverdiskaping er høyere enn netto verdiskaping. Brutto-
verdiskaping inkluderer verdiskapingen som kommer som følge av aktiviteten
rundt investeringen i utbyggingen, men den sier ikke noe om den alternative
anvendelsen av arbeidskraft eller kapital. Hvis det er mangel på arbeidskraft vil
en del av sysselsettingseffektene man kommer frem til i en ringvirkningsanalyse
bli hentet fra andre næringer, og fører dermed ikke til en økning i samlet norsk
sysselsetting.

1) Multiconsult (2020). Sunnfast – en mulighetsstudie.
2) Menon Economics (2020). Ringvirkningsanalyse av Hordfast-utbyggingen. Menon-publikasjon nr. 46/2020



Sysselsettingseffekter

Investeringer i et nytt veisamband vil skape økonomisk aktivitet som ikke
bare involverer bygge- og anleggssektoren. I denne analysen forsøker vi å
beregne de samlede økonomiske effektene ved hjelp av en ringvirknings-
modell. Her ser vi ikke bare på de som vil jobbe direkte med byggingen
av Sunnfast, men også på effekten av at det vil etterspørres varer og
tjenester fra andre bedrifter i ulike næringer.

De samlede sysselsettingseffektene som følge av utbyggingen av
Sunnfast estimeres til å være på om lag 4 300, dette tilsvarer om lag
3 700 årsverk1. Dette er fordelt på i overkant av 1 830 i direkte
sysselsettingseffekter knyttet til selve utbyggingen av Sunnfast, samt mer
enn 2 440 i indirekte sysselsettingseffekter.

For å sette dette tallet i en kontekst kan vi se på effektene av andre store
prosjekter. Eksempelvis fikk Aker Solutions i 2017 kontrakt av Equinor i
forbindelse med totaloppgraderingen av Njord A-plattformen. Effekten
av denne ble beregnet til om lag 3 000 årsverk på verftet på Stord. Dette
inkluderer ikke ringvirkninger.

For Sunnfast vil de direkte sysselsettingseffektene hos entreprenørene
være konsentrert i bygge- og anleggsbransjen, innleie av arbeidskraft og
arkitekt- og ingeniørtjenester. De indirekte effektene lenger nede i
verdikjeden vil ligne mer på norsk næringsliv generelt, og være dominert
av næringer som detaljhandel og landtransport.

RINGVIRKNINGSANALYSE

1 1

Figur 1: Sysselsettingseffekter som følge av investeringer i utbygging av Sunnfast. Kilde: Menon 
Economics
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1) Et årsverk er arbeidet som utføres av en arbeidstaker i full stilling i løpet av et år, mens 
sysselsatte er antall personer som i løpet av et år er i arbeid både heltid og deltid. 



1,8

2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

M
ill

ia
rd

er
kr

o
n

er

 Direkte

 Indirekte

Figur 2: Verdiskapingseffekter i milliarder kroner som følge av investeringer i utbyggingen av Sunnfast. 
Kilde: Menon Economics

Verdiskapingseffekter

Utover å understøtte sysselsetting i regionen vil en utbygging av Sunnfast
bidra til økt verdiskaping. Verdiskaping er summen av driftsresultat1 og
lønnskostnader og er dermed avkastningen til henholdsvis kapital og
arbeidskraft. En annen måte å forstå verdiskapingseffektene på er at de
utgjør næringens direkte og indirekte bidrag til norsk bruttonasjonal-
produkt (BNP). Denne delen av analysen presenterer verdiskaping som
realiseres som et resultat av enten direkte eller indirekte vare- og
tjenestekjøp bakover i verdikjeden etter den initiale investeringen i
Sunnfast-prosjektet.

Våre analyser viser at den økte aktiviteten som følge av Sunnfast har
verdiskapingsvirkninger på 4,2 milliarder kroner. Dette inkluderer
ringvirkninger, altså også de indirekte verdiskapingseffektene. Denne
verdiskapingen fordeler seg på nærmere 1,8 milliarder kroner i direkte
verdiskaping som følge av utbyggingen, og over 2,4 milliarder kroner i
tilstøtende næringer.

Utover bygge- og anleggssektoren tilfaller store deler av verdiskapings-
effekten underleverandører i sektorene arkitekt- og ingeniørtjenester,
grossister og innleie av arbeidskraft.

I ringvirkningsanalysen beregner vi sysselsetting og verdiskaping som kan
knyttes til Sunnfast i utbyggingsperioden. Sunnfast vil trolig også bidra
med mer varige sysselsettings- og verdiskapingseffekter. Dette skjer
gjennom å forstørre det lokale arbeidsmarked og å knytte sammen
bedrifter. Disse effektene diskuterer vi i kapittel 3.

RINGVIRKNINGSANALYSE

1 21) Her målt som EBITDA, og inkluderer altså avskrivninger.



Menons ringvirkningsmodell inneholder en geografisk modul der syssel-
settingseffekter spres basert på handesstrømmer. Disse er i sin tur estimert på
bakgrunn av avstanden mellom kommuner og størrelsen på næringslivet i
kommunene. Vi har brukt denne modellen til å estimere de lokale
sysselsettingsandelene dersom man velger en leverandør fra Vestland. I dette
tilfelle vil store deler av de direkte effektene tilfalle Vestland. Samtidig er
Vestlandet en næringssterk region, og derfor vil betydelige andeler av de
indirekte sysselsatte være bosatt på Vestlandet. Dersom man velger en
entreprenør fra eksempelvis Midt-Norge eller Østlandet vil den lokale
sysselsettingsandelen blir noe mindre.

Geografisk fordeling av ringvirkningene

Ettersom Sunnfast-utbyggingen fremdeles ikke er vedtatt, og dermed kontraktene
til Sunnfast ikke tildelt, er det utfordrende å estimere de lokale ringvirknings-
effektene. Vi kan imidlertid gjøre ulike antagelser om leverandørenes plassering,
og på denne måte si noe om hvordan det er mest sannsynlig at sysselsettings-
effektene fordeler seg.

Regionen bestående av Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad estimeres til å
få sysselsettingseffekter på 700 i løpet av utbyggingsperioden. Dette utgjør i
overkant av 15 prosent av de samlede sysselsettingseffektene. Resten av Vestland
vil stå for 30 prosent av sysselsettingseffektene med sysselsatte på 1 300.

Tilsvarende finner vi at utbyggingen vil føre til en verdiskaping på 700 millioner
kroner i utbyggingsfasen i regionen, mens den for resten av Vestland vil utgjøre
1,25 milliarder kroner. Samlet vil utbyggingen føre til verdiskapingseffekter på
1,95 milliarder kroner for Vestland som helhet.

RINGVIRKNINGSANALYSE

1 3

Figur 3: Samlede sysselsettingseffekter (inkl. ringvirkninger), fordelt geografisk. Kilde: Menon 
Economics 

Figur 4: Samlede verdiskapingseffekter (inkl. ringvirkninger) i milliarder kroner, fordelt 
geografisk. Kilde: Menon Economics 
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3. Andre viktige samfunnseffekter



Introduksjon til analyse av andre samfunnseffekter av Sunnfast

I den andre delen av denne analysen vil vi kartlegge og analysere en
rekke andre effekter Sunnfast kan forventes å få på regionen. Dette er
effekter som ikke fanges opp i en klassisk ringvirkningsanalyse.

I denne analysen ser vi på fire områder hvor det er grunn til å tro at
Sunnfast vil spille en betydelig rolle. De fire områdene er som følger:

Vi vil i det følgende gjennomgå de positive effektene knyttet til hver av
disse fire hovedområdene. Vi ser altså ikke på kostnadssiden. I den grad
det er mulig vil vi forsøke å kvantifisere effektene av Sunnfast. Hvor dette
ikke er mulig, gitt tilgjengelig data og omfanget av analysen, vil vi forsøke
å kvalitativt gi en vurdering av effekten. Analysene baserer seg blant
annet på innspill fra sentrale aktører fra næringslivet, utdannings- og
kultursektoren. En oversikt over hvilke aktører som har kommet med
innspill er gitt i vedlegg A.
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• Arbeidsmarkedet

• Næringslivet

• Utdanningssektoren

• Fritids- og kulturtilbudet

1. Arbeidsmarked 2. Næringslivet

3. Utdanningssektoren 4. Kultur og fritid



Arbeidsmarkedet
Regionen som er lokalisert rundt utbyggingen av Sunnfast er
karakterisert av flere øyer, i tillegg til fastland. Regionen har en rekke
større og mindre tettsteder spredt rundt blant de fem kommunene.

I 2020 var det totalt 23 300 sysselsatte med bosted i regionen. Det er
imidlertid store forskjeller i antall sysselsatte mellom de ulike
kommunene i regionen. Som illustrert i figuren under er Stord den
kommunen med flest sysselsatte på 9 000, mens Fitjar og Tysnes som de
minste har mellom 1 000 og 2 000 sysselsatte.

1 6

Effekter av Sunnfast på arbeidsmarkedet

Sunnfast vil knytte kommunene i regionen tettere sammen, ved å
redusere reisetid og gjøre strekningen døgnåpen. Dette vil gjøre det
enklere å pendle innad i regionen. Med andre ord vil bedre forbindelse
mellom kommunene bidra til økt mobilitet, som igjen skaper et større
arbeidsmarked hvor arbeidstakere har større mulighet til å finne relevant
arbeid.

Vi forventer spesielt en stor effekt for arbeidstakere og arbeidsgivere
som i dag er lokalisert i Kvinnherad. For disse vil Sunnfast ha både en
effekt i seg selv, men også en effekt ved at den kobler kommunen på
Hordfast (E39).

Det er mulig å kvantifisere hvor mye større arbeidsmarkedet vil bli for
arbeidstakere som er lokalisert i Kvinnherad dersom Sunnfast bygges, gitt
Hordfast. Konkret gjør vi dette ved å kartlegge antall sysselsatte som
arbeider med 30 minutters kjørevei fra Husnes, før og etter Sunnfast
bygges. Det første skrittet er å kartlegge antall sysselsatte per
postnummer. Ved hjelp av Menon Economics’ regnskapsdatabase har vi
oversikt over antall sysselsatte for alle regnskapspliktige bedrifter på
avdelingsnivå. Dette inkluderer altså ikke offentlig ansatte, og vil dermed
undervurdere den faktiske effekten. Deretter har vi kartlagt manuelt
hvilke postnumre som har lik eller mindre enn 30 minutters reisevei fra
Husnes før og etter at Sunnfast er bygget. Vi gjør oppmerksom på at
analysen er beheftet med noe usikkerhet, blant annet knyttet til den
manuelle kartleggingen av kjøreavstand mellom postnumre.
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Figur 5: Antall lønnstakere i 2020, etter bostedskommune, fordelt på kommuner og totalt for regionen. 
Kilde: SSB
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1) Oslo Economics og Sweco (2015). Moglegheitsstudie for fylkesvegsamband knytt til ny E39 Bergen - Rogaland. 
2) Størrelsen på sirkelen viser antall innbyggere i en kommune.

Dagens pendling til og fra Husnes

• Regionen beskrives som å ha flere til dels adskilte arbeidsmarkeder,
grunnet store avstander som i liten grad muliggjør dagpendling. Dette
gjelder spesielt mellom Stord, Tysnes og Fitjar opp mot Kvinnherad.
Tidligere analyser viser at det er liten utpendling fra kommunene i
regionen sammenlignet med andre tilsvarende kommuner.1

• Dette kommer klart frem i figuren til høyre. Her ser vi to viktige ting. For
det første viser figuren at det er lang reisevei fra Kvinnherad til andre
kommuner (lengden på den horisontale aksen). For det andre viser den
at det er svært liten pendling mellom disse kommunene. Det er bare et
par prosent av arbeidsstyrken i de nærliggende kommunene som pendler
til Kvinnherad.

• At arbeidsmarkedet er lite dynamisk bekreftes av SSB. Tall fra SSB viser at
det i dag bare er 18 prosent av de bosatte i Kvinnherad som pendler til
andre kommuner. Både det nasjonale gjennomsnittet og snittet for
sammenlignbare kommuner er 35 prosent. Samme tendens ser vi blant
de som pendler inn i kommunen. Av de som jobber i kommunen er det
bare 9 prosent som pendler inn, mot et nasjonalt snitt på 27 prosent.
Dette er en direkte konsekvens av de lange avstandene til nærmeste
arbeidsmarked, som i liten grad muliggjør dagpendling.

Figur 6: Sammenheng mellom reisetid og andel av de sysselsatte i to og to kommuner som pendler 
mellom disse kommunene, kommuner i regionen, kommuner i resten av Vestland fylke og resten av 
landet.2 Kilde: Menon Economics 



Vi finner at det lokale arbeidsmarkedet rundt Husnes er på om lag 3 000
sysselsatte i dag, gitt en reisetid på maksimum 30 minutter. I kartet
under er området (med utgangspunkt i postnumre) som har om lag
30 minutters eller mindre reisetid fra Husnes1 før Sunnfast markert i
mørkeblått.

Etter at Sunnfast (og Hordfast) er bygget, er det et betydelig større
område som har om lag 30 minutters eller mindre reisetid fra Husnes.
Dette er illustrert i kartet over. Som vist i figuren til høyre anslår vi at
etter Sunnfast (og Hordfast) er bygget, vil det lokale arbeidsmarkedet
rundt Husnes være på i overkant av 12 200 sysselsatte. Med andre ord
vil arbeidsmarkedet rundt Husnes firedoble seg.

1 8

I tillegg vil Sunnfast bidra til at arbeidstakere lokalisert på Stord, Fitjar og
Tysnes får flere arbeidsplasser. Samme øvelse viser at området rundt Husnes
vil havne innenfor en rekkevidde på 30 minutter for disse. Med utgangspunkt
i Leirvik vil det lokale arbeidsmarkedet øke med 2 700 sysselsatte, mens det
for tettstedene Fitjar og Tysnes vil gi en økning på 1 700 sysselsatte.2

I intervjuer med sentrale næringsaktører i regionen fremheves det at
Sunnfast vil også bidra positivt til å rekruttere flere unge arbeidstakere, ved å
gjøre det mer attraktivt å bosette seg i regionen. I tillegg vil et større
arbeidsmarked føre til at partnere enklere kan finne seg relevant arbeid.
Ifølge enkelte næringsaktører er det i dag utfordrende for partnere å finne
relevant arbeid, som i enkelte tilfeller har ført til at potensielle kandidater
har valgt å takke nei. Samlet sett vil Sunnfast gi regionen et større og mer
sammensveiset arbeidsmarked, som vil øke bostedsattraktiviteten i regionen.

Arbeidsmarked Næringsliv Utdanning Fritid og kultur

Figur 8: Størrelse på arbeidsmarkedet rundt Husnes (30 minutters reisetid) med og uten Sunnfast 
(og Hordfast). Kilde: Menon Economics 

1) Vår kartlegging viser at en avgrensning på 30 minutters reisetid ekskluderer bruk av hurtigbåt 
fra Sunde for å nå arbeidsmarkedet på Stord/Tysnes. 
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Figur 7: Postnumre som er under eller om lag 30 minutters reisetid fra Husnes før (lyseblått) og etter 
Sunnfast (lyseblått og mørkeblått). Kilde: Menon Economics

2) Vi har kun sett på hvilke områder som blir tilgjengelig i Kvinnherad for de andre kommunene. Disse vil i tillegg få et større lokalt arbeidsmarked 
i området Stord/Fitjar/Tysnes innenfor 30 minutter, men dette er en effekt av Hordfast og ikke Sunnfast og derfor ikke inkludert i denne analysen.
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Næringslivet
Næringslivet i regionen har lange historiske røtter. Eksempelvis er Norges
eldste steinbrudd lokalisert på Bømlo, med drift allerede i steinalderen.1

Fra 1920-tallet har industri og gruvedrift vært hovednæringene på
Stord.2 I dag har regionen en bred sammensetning av næringsaktører, fra
skipsverft og offshoreleverandører til kraftintensiv industri og aktører
innen havbruk.

I 2020 hadde regionens private næringsliv 14,5 milliarder kroner i
verdiskaping. Verdiskapingen har holdt seg noenlunde stabil i løpet av de
siste årene. Det er forskjell i størrelsen på næringslivet mellom de fem
kommunene i regionen, som illustrert i figur 9. Stord er den største
kommunen med nærmere 6 milliarder kroner i verdiskaping i 2020, fulgt
av Bømlo (4,5 milliarder kroner) og Kvinnherad (3 milliarder kroner).

På Stord dominerer offshore leverandørindustri og maritim. Her er
verftet til Aker Solutions (tidligere Kværner) en sentral hjørnesteins-
bedrift som står for nærmere 25 prosent av verdiskapingen i privat
sektor, og sysselsetter 20 prosent. I Kvinnherad er næringslivet især
rettet mot industri, sjømat og kraftsystem. Hydro på Husnes er en sentral
arbeidsgiver som alene sysselsetter rundt 10 prosent av de som jobber
innen privat sektor. I tillegg står de for i underkant av 10 prosent av
verdiskapingen i kommunen.3 På Bømlo er det betydelig innslag av
maritim/offshore og sjømatindustri. Her er Bremnes Seashore største
bedrift målt i verdiskaping (13 prosent), fulgt av Wartsila Norway og
Eidesvik Maritime og Shipping.
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Figur 9: Regionens verdiskaping i 2020 i milliarder kroner, fordelt på kommunene. Kilde: Menon 
Economics
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Effekter av Sunnfast på næringslivet

En utbygging av veisambandet Sunnfast vil ha flere effekter på

næringslivet. Gjennom en betraktelig redusert reisetid mellom viktige

sentre i regionen, samt å gjøre strekningen døgnåpen, vurderer vi at

Sunnfast blant annet vil ha følgende effekter:

Disse effektene er sentrale hver for seg, men er også med på å forsterke

hverandre. Imidlertid er det viktig å bemerke at dette kun er et utvalg av

effekter, og Sunnfast vil også på andre måter ha en innvirkning på

næringslivet i regionen.
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For det første vil arbeidsgiver få økt tilgang på arbeidskraft og relevant

kompetanse, som følge av at arbeidsmarkedet blir større ved økt

mulighet for pendling. Med andre ord vil Sunnfast øke den geografiske

omkretsen hvor arbeidsgivere kan hente arbeidskraften fra. Dette ble

tydelig eksemplifisert over, hvor bedrifter lokalisert på Husnes får tilgang

på et fire ganger så stort arbeidsmarked. Et større arbeidsmarked vil også

bidra til at bedrifter får flere kompetente søkere. Dette er spesielt

relevant i forbindelse med den grønne omstillingen og fremtidig

digitalisering/automatisering som mange av bedriftene i regionen står

overfor, som krever ny og annen type kompetanse.

En annen effekt av redusert reisetid mellom kommunene i regionen er

effektivitets- og produktivitetsvekst for næringslivet. Førstnevnte har

bakgrunn i at bedrifter har betydelige kostnader knyttet til reise mellom

oppdrag i regionen, eller knyttet til frakt av varer. Som følge av kortere

reisetid og at strekningen blir døgnåpen vil disse bedriftene bli mer

kostnadseffektive, og dermed mer konkurransedyktige. Den andre

effekten er produktivitetsvekst, som vil komme gjennom økt

samhandling og klyngedannelse, samt ved å få et større utvalg av

leverandører og potensielle samarbeidspartnere innen en viss reisetid.

Aktører vi har snakket med peker på at man så tilsvarende effekter etter

at «Bømlobrua» ble bygd som en del av Trekantsambandet, som la til

rette for et tettere fysisk samarbeid mellom aktørene.

Større tilgang på arbeidskraft og relevant 
kompetanse

Økt samhandling og klyngedannelse, herunder 
større utvalg av leverandører og samarbeidspartnere

Større mulighet for å utnytte fleksibiliteten i 
arbeidsstokken

Mer attraktivt for nye bedrifter å lokalisere seg i 
regionen
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I tråd med dette er det relevant å se opp mot industri-clusterene på

Møre, hvor en godt utbygget infrastruktur har bidratt til samhandling og

klyngedannelse. Et eksempel på dette er den maritime næringsklyngen

på Møre som samler aktører fra alle segmenter av verdikjeden innen

marine operasjoner. Denne næringsklyngen omsatte i 2020 for

49 milliarder kroner.1 Vår kartlegging viser at det i dag er et klart ønske

om å styrke samarbeidet i regionen, og i flere intervjuer ble det trukket

frem at man ønsker et tilsvarende industri-cluster i denne regionen. En

viktig forutsetning for dette er imidlertid god infrastruktur, som

tilrettelegger for fysisk interaksjon og tettere samhandling.

Arbeidsmarked
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På bakgrunn av regionens topografi og at infrastrukturen i regionen ikke

er godt nok utbygget, er enkelte kommuner, som eksempelvis

Kvinnherad, relativt isolert. Dette innebærer at industriaktører, som

Hydro, i stor grad kun har hatt tilgang på lokale leverandører. Sunnfast vil

gi lokale industriaktører større tilgang på underleverandører i ulike ledd i

verdikjeden, samt bidra til at de lokale leverandørene rundt Hydro får et

større marked de kan levere til. Med andre ord større mulighet til å

kunne samhandle med et bredere næringsliv. Dette vil samlet kunne

gjøre regionen mer konkurransedyktig og produktiv.

«Industrien er i stor forandring og skal gjennom en grønn omstilling. 
Dette betyr at man er på jakt etter nye samarbeidspartnere og har et 
behov for å koble ulike kompetansemiljø tettere sammen. Sunnfast er 

en viktig brikke i å lykkes med dette.» - Odd Naustdal, Aker Solutions

Sunnhordlands-regionen skiller seg fra andre utkantregioner ved at den

har en bred industrisektor. I regionen finner vi alt fra skipsverft og

offshoreleverandører til smelteverk og aktører innen havbruk. I en slik

region er det behov for fleksibilitet og mobilitet i arbeidsstyrken, for å

være mer rustet for konjunktursvingninger i de ulike næringene.

Imidlertid er god infrastruktur en sentral forutsetning for å muliggjøre

omdisponering av den tilgjengelige arbeidskraften i regionen. Dette

gjelder eksempelvis utveksling av arbeidskraft (ingeniør- og fag-

kompetanse) mellom offshore leverandørindustrien på Stord og Bømlo,

og prosessindustrien i Kvinnherad.

Klyngeeffekter
• Klyngeeffekter kan forklares som eksterne stordriftsfordeler som

bedrifter kan dra nytte av ved å være lokalisert i nærheten av hverandre.
Samhandling gjennom næringsklynger kan dermed være med på å øke
innovasjonsevnen og verdiskaping i bedriftene som deltar, i tillegg til å
tilrettelegge for fornyelse og vekst i næringslivet. Næringsklynger er en
viktig del av innovasjonsøkosystemer regionalt og nasjonalt.

• God infrastruktur er en viktig forutsetning for å skape velfungerende
nærings- og industriklynger. Dette ettersom nærhet til krevende kunder
er viktig, og kunnskap som utvikles og spres gjennom personsirkulasjon
(mobilitet av ansatte) og gjennom formelle og sosiale kommunikasjons-
arenaer. I tillegg er lave transportkostnader sentralt for å lykkes i en
næringsklynge.

1) Menon Economics (2021). GCE Blue Maritime – Global Performance Benchmark 2021
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En siste effekt er hvorvidt Sunnfast vil gjøre det mer attraktivt for nye
bedrifter å etablere seg i regionen, eller at etablerte bedrifter oppretter
avdelinger og kontorer i regionen. Det er flere argumenter for at dette vil
skje. For det første vil Sunnfast føre til kortere reisetid, og på den måten
binde regionen sammen. Deretter vil, som vi argumenterer for over,
Sunnfast føre til et større og mer fleksibelt arbeidsmarked, mer
samhandling på tvers av bedrifter og et større tilbud av leverandører.

Figuren under illustrerer antall bedrifter i regionen som i 2010 enten
hadde under ti ansatte eller ikke var etablert, som i dag har over 30, 50
og 100 ansatte. For å i større grad legge til rette for slike vekstbedrifter i
regionen er god infrastruktur viktig.
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Figur 10: Antall bedrifter som i 2010 enten hadde under 10 ansatte eller ikke eksisterte, som i 2019 
har over 30, 50 og 100 ansatte, i regionen. Kilde: Menon Economics

Et eksempel på viktigheten av infrastruktur er prosjektet Grønn

næringspark som Kvinnherad kommune har satt i gang. Grønn

næringspark er en stor næringseiendom som kan tilby lokaler til små og

store industriaktører, hvor hovedformålet er å tiltrekke seg grønne

næringer basert på fornybar kraft som eksempelvis hydrogenproduksjon.

Bedre infrastruktur som følge av Sunnfast vil være med på å gjøre det

betraktelig mer attraktivt for grønne næringsaktører å etablere

produksjonsenheter i regionen. Dette er med på å understreke hvor

sentralt infrastruktur er for å bygge opp regioner som er attraktive for

fremtidens næringsliv.
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Hydro Husnes i Kvinnherad

Hydro Husnes er landets fjerde største aluminiumprodusent, og en sentral
hjørnesteinsbedrift på Husnes og i Kvinnherad. Industribedriften har vært en
viktig aktør og pådriver i det lokale næringslivet siden opprettelsen i 1965. I
2019 stod Hydro Husnes for i underkant av 10 prosent av verdiskapingen til
privat sektor i Kvinnherad kommune, og tilsvarende sysselsatte rundt
10 prosent.

Sunnfast vil ha en betydelig innvirkning på Hydro Husnes som bedrift, både
direkte gjennom en reduksjon i reisetiden til Tysnes, Fitjar og Stord, og
indirekte ved at man kan kobles på E39 (Hordfast), og dermed har kortere
reisetid til Bergen og Haugesund. Ifølge tillitsvalgt i selskapet vil dette føre til
at Hydro vil ha et større marked å hente kompetent arbeidskraft fra, noe
som tidligere har vært vanskelig for en så stor bedrift. Dette er sentralt,
ettersom selskapet har den siste tiden økt antall ansatte ved siten, som følge
av at produksjonen på Husnes har blitt økt til maksimal kapasitet. Per dags
dato er det ingen som er ansatt på Hydro Husnes som dagpendler fra
utenfor Kvinnherad. Videre vil Sunnfast bidra til lokalsamfunnet og blant
annet gjøre det mer attraktivt for ansatte å bli boende i området. En viktig
effekt er at Sunnfast vil muliggjøre en tettere kontakt og mer samarbeid
mellom Hydro Husnes og Hydro Karmøy.

Både ledelsen og ansatte i Hydro er enige om at Sunnfast vil ha en betydelig
positiv effekt for selskapet, de ansatte og for lokalsamfunnet.

NæringslivArbeidsmarked
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Bildene er hentet fra Hydro Media Gallery
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Utdanningssektoren
I regionen er det flere videregående skoler. Vi har identifisert at det er
spesielt elever ved tre videregående skoler som vil bli påvirket av
redusert reisetid som følge av Sunnfast. Dette gjelder Kvinnherad
videregående skole på Husnes, Stord videregående skole i Leirvik og
Fitjar videregående skole på Fitjar.

Effekter av redusert reisetid for elever

Redusert reisetid og økt fleksibilitet kan utløse virkninger for
utdanningssektoren som ikke inngår i tradisjonelle samfunnsøkonomiske
analyser av samferdselsinvesteringer. Det er flere effekter vi kan forvente
for utdanningssektoren som følge av Sunnfast. Blant disse er:
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• Elever får kortere reisevei til den skolen de ønsker å gå på, noe som
reduserer belastningen knyttet til lang skolevei.

• Elever ved videregående skoler kan også oppleve økt valgfrihet ved at
et større tilbud er innen rekkevidde.

I dag har elever som er bosatt i området rundt Husnes en reisevei på
halvannen time til Stord videregående skole med bil, og minst 40
minutter med hurtigbåt (og buss), og motsatt for elever bosatt på Stord
som ønsker å gå på Kvinnherad videregående skole. På bakgrunn av
denne lange reiseveien er det særdeles få elever som i dag dagpendler til
eksempelvis Kvinnherad videregående skole. Elever som ønsker å gå på
Kvinnherad videregående skole bor i dag på hybel på Husnes eller Sunde.

Sunnfast vil korte ned reisetiden mellom Leirvik og Husnes, slik at
eksempelvis elever bosatt rundt Husnes kun vil bruke 20 minutter til den
videregående skolen på Stord, og motsatt. Det er stor grunn til å tro at
kortere reisetid vil føre til at flere elever benytter seg av studietilbudet
ved andre videregående skoler enn i dag.

Sunnfast vil på denne måten bidra til økte valgmuligheter for elever.
Tabellen på neste side viser antall elever ved hver av de tre videregående
skolene, samt skolens studietilbud. Som det kommer frem er det Stord
videregående skole i Leirvik som har flest elever, og tilbyr et bredere
utvalg av spesialiseringer/programmer enn de andre videregående
skolene i regionen.

Våre analyser over viser at det er spesielt elevene i og rundt Husnes som
vil bli sterkest berørt av Sunnfast. Bakgrunnen for dette er at det er et
xxx
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klart bedre studietilbud i form av flere programlinjer ved Stord
videregående skole enn ved Kvinnherad videregående skole.

Økt mulighetsrom ved elevenes valg av videregående skole vil kunne gi
økt læringsutbytte. For det første vil flere valgmuligheter for elevene
kunne føre til bedre matching mellom personlige preferanser og
xxxxxxxxxx
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egenskaper hos eleven og egenskaper ved skolen. Det kan føre til at flere
elever går på en skole som er tilpasset deres behov. Selv om dette ikke
øker undervisningskvaliteten på skolene, vil det påvirke den opplevde
kvaliteten for hver enkelt elev og deres evne til å tilegne seg læring.
Bidrar dette til at flere elever fullfører utdannelsen og til økt utbytte for
de som fullfører, så vil det føre til samfunnsøkonomiske effekter som mer
kvalifisert arbeidskraft, økt sysselsetting og økt trivsel.

Videre vil det ha en effekt på yrkesfag. Kvinnherad videregående skole
tilbyr flere spesialiserte programmer (yrkesfag) med fag innen teknologi-
og industrifag. Dette er programmer som er populære, som flere elever i
dag ukependler til. Sunnfast vil muliggjøre at flere vil søke seg til slike
programmer. Dette er programmer som er utarbeidet i samarbeid med
det lokale næringslivet, eksempelvis prosessindustrien, og reflekterer det
kompetansebehovet som til enhver tid er i bedriftene. I dag består
tilbudet av mange små fagseksjoner, mens Sunnfast vil kunne bidra til at
man får et større, bedre og mer sammensatt tilbud. Videre vil redusert
reisevei øke antall potensielle lærlingplasser for elevene, samt bidra til et
mer stabilt antall lærlingplasser som i enkelte bedrifter påvirkes av
konjunkturelle forhold.

I tillegg er et av campusene til Høgskulen på Vestlandet lokalisert på
Stord. Her tilbys utdanning innen blant annet helse- og sosialfag,
ingeniør- og maritime fag, samt lærerutdanning. Sunnfast vil sammen
med Hordfast bidra til at flere i regionen kan benytte seg av utdannings-
tilbudet ved Campus Stord uten å måtte relokalisere. Eksempelvis vil
innbyggere på Husnes nå campus på mindre enn 20 minutter.
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Programlinje Kvinnherad VGS Stord VGS Fitjar VGS

Antall elever skoleåret 2020/2021 375 804 180

Bygg- og anleggsteknikk

Elektro og datateknologi

Frisør, blomster, interiør og eksponerings-

design

Helse og oppvekstfag

Idrettsfag

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Medium og kommunikasjon

Musikk, dans og drama

Påbygging til studiekompetanse

Restaurant og matfag

Salg, service og reiseliv

Studiespesialisering

Teknologi- og industrifag

Tabell 1: Oversikt over antall elever og studietilbud. Kilde: UDIR og videregående skolers hjemmesider
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Kultur- og fritidsaktiviteter
Det er mye kultur- og fritidstilbud i regionen. I de fleste kommuner finner
vi kulturhus og fasiliteter/anlegg for idrett.

Etablerte kulturinstitusjoner i regionen inkluderer, for å nevne noen:

• Stord kulturhus

• Fitjar kultur- og idrettsbygg

• Husnes kulturhus/Kvinnherad kultursenter

• Fjellhaugen skisenter

• Husnes idrettspark

• Stord idrettspark - Vikahaugane

Kulturhusene har ofte et bredt tilbud, som inkluderer både kino,
konserter, teater, bibliotek og i enkelte tilfeller idretts- og svømmehaller.
Typisk for slike kulturhus er at det er et overlappende tilbud på tvers av
kulturhusene i regionen. Bakgrunnen for dette er lang reisevei mellom
kulturinstitusjonene.

Det er flere idrettslag i regionen som IL Trio (Husnes), Stord IL, Fitjar IL og
Tysnes IL for å nevne noen. Dette inkluderer idretter som håndball,
fotball, friidrett og svømming. Imidlertid varierer tilbudet mellom
kommuner.
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Kultur og fritid

Effekter av Sunnfast på tilbud av fritids- og kulturaktiviteter

Sunnfast, sammen med utbyggingen av E39, vil føre til redusert reisetid
mellom viktige knutepunkt i regionen. For innbyggerne i regionen vil
dette føre til at man får større muligheter til å utnytte kultur- og
fritidstilbudet i hele regionen. Eksempelvis vil Sunnfast gjøre det enklere
for sunnhordlendinger å benytte seg av Baroniet Rosendal i Kvinnherad.
Dette er bare en av mange kulturaktører som har et attraktivt tilbud for
innbyggerne i regionen. I tillegg kan det føre til et bredere tilbud av
kulturaktiviteter hvert enkelt sted, ettersom publikumsgrunnlaget blir
større.

Næringsliv

Baroniet Rosendal

Baroniet Rosendal i Kvinnherad
kommune er en viktig kulturaktør i
regionen som tilbyr et bredt spekter
av tjenester. Blant annet omvisning
på slottet og i hagen, kunst-
utstillinger, overnatting, restaurant
og andre kulturarrangementer som
forestillinger og konserter. I tillegg
arrangeres det årlig kammermusikk-
festival på Rosendal.

Bildet er hentet fra baroniet.no
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UtdanningArbeidsmarked

Spesielt i Kvinnherad så vil Sunnfast åpne for en helt annen hverdag for
lokalbefolkningen innen kultur og fritid, ettersom kommunen har i større
grad vært isolert. For barn og unge i kommunen vil Sunnfast spille en
viktig rolle for idrettstilbudet. Det er mange barn og unge som deltar i
idretten i Kvinnherad. Imidlertid må de reise ut av kommunen for å spille
fotball- og håndballkamper mot andre lag. Dette innebærer mye reising,
som kan være en belastning for familier, samt at man er sent hjemme på
en hverdag etter kamp.

Videre er Sunnhordland en spennende matregion. Imidlertid er
restauranter spredt geografisk. Sunnfast vil tilgjengeliggjøre disse og føre
til at flere har mulighet til å besøke disse.

Dette er noen av effektene Sunnfast vil ha på innbyggerne i forbindelse
med kultur og fritid. I tillegg vil Sunnfast ha innvirkning på reiselivet i
regionen. Bedre samferdsel og infrastruktur legger til rette for økt
samhandling mellom reiselivsaktører (hoteller, restauranter, kultur-
aktører og severdigheter), slik at man kan utvikle regionen sammen i
stedet for hver for seg.

Oppsummert vil Sunnfast føre til mye større muligheter for å drive med
kultur, fritid og idrett blant innbyggerne i regionen, samt gjøre tilbudet
mye rikere, i tillegg til å bidra til en mer sammenkoblet og attraktiv
reiselivsdestinasjon. Samlet vil dette gjøre regionen mer attraktiv å
bosette seg i, og bidrar til en levende region. Dette er en viktig del av å
utvikle regionen fremover.
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Kultur og fritidNæringsliv
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Stord kulturhus. Kilde: VisitNorway

Haaheim Gaard på Tysnes. Kilde: Haaheim Gaards 
Facebook-side 

Husnes idrettssenter. Kilde: Kvinnherad idrettsråd

Fitjar skulekorps. Kilde: Fitjar skulekorps’ nettside
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xxxxKortere reisetid til Bergen og omegn

Sunnfast vil ikke kun bidra til å knytte Kvinnherad tettere sammen med
resten av regionen, men også føre til større nærhet til Bergensområdet for
innbyggerne i Kvinnherad. Dette vil skje gjennom å koble Kvinnherad på
Hordfast-traseen. Det er forventet at realisering av Sunnfast vil redusere
reisetiden mellom Husnes og Bergen til 50 minutter. Videre vil Flesland,
Vestlandets største flyplass, kunne nås på 45 minutter fra Husnes – en reise
som i dag tar i overkant av 3 timer. I tillegg vil andre store byer i regionen
være innenfor kortere reisetid. Dette gjelder blant annet Haugesund hvor
reisetiden vil reduseres til 70 minutter fra dagens 2 timer.
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I den ovennevnte analysen har vi hatt fokus på effekter av Sunnfast innad i
regionen. En viktig tilleggsdimensjon er effekten av en større nærhet til byer
som Bergen og Haugesund. Denne koblingen vil først og fremst påvirke
arbeidsmarkedet og næringslivet i Kvinnherad. Som nevnt vil Sunnfast koble
Kvinnherad på Hordfast-traseen, som reduserer reisetiden mellom Husnes
og Bergen til 50 minutter. Vi vil i det følgende drøfte to viktige måter hvor
større nærhet til Bergen kan påvirke hovedsakelig Kvinnherad gjennom å
gjøre det mer interessant å henholdsvis jobbe og bo i Kvinnherad:

• For det første vil kortere reisetid mellom Bergen og Kvinnherad gjøre det
mulig for folk bosatt i Bergen å ta seg arbeid i Kvinnherad. Muligheten for
å kunne dagpendle fra Bergen bidrar til at arbeidsgivere i Kvinnherad har
en større pool å hente relevant arbeidskraft fra. Vi har allerede vist at det
lokale arbeidsmarked rundt Husnes vil vokse betydelig ved realisering av
Sunnfast. Disse analysene inkluderer imidlertid ikke arbeidsstyrken i
Bergen, som potensielt kan utgjøre en viktig ressurs for bedrifter i
Kvinnherad. Gitt arbeidsstyrkens komposisjon i Bergen er det arbeids-
takere med spesialisert nøkkelkompetanse som kan bli relevant for lokale
bedrifter. Eksempler på dette er biologer til oppdretts- og smoltanlegg,
samt ingeniører og andre spesialister til kraft, bygg og elektro. Å kunne
ha tilgang på denne type nøkkelkompetanse er sentralt ettersom
utviklingen i samfunnet generelt, og knyttet til det grønne skiftet
spesielt, har ført til et større behov for spesialister. Ved å dagpendle kan
arbeidstakere som av personlige årsaker ikke ønsker å flytte til
Kvinnherad søke seg til relevante og spennende stillinger i kommunen.
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xxxx• For det andre vil Sunnfast (i kombinasjon med Hordfast) gjøre det mulig
for folk bosatt i Kvinnherad å ta seg arbeid i Bergensområdet. Dette vil
trolig føre til at flere (spesielt dem med høyere utdanning) vil finne det
attraktivt å bo i Kvinnherad og jobbe i Bergensregionen. Økt innflytting
og redusert utflytting vil legge grunnlaget for et større lokalsamfunn. I
tillegg vil muligheten for å kunne dagpendle til Bergen innebære at disse
innbyggerne vil kunne være ressurser for lokalsamfunnet i sin fritid.
Eksempelvis kan dette være knyttet til frivillig arbeid, bruk av kultur- og
fritidsaktiviteter samt sosialt samkvem med andre.

Det er utenfor omfanget på denne analysen å kvantifisere de to ovennevnte
effektene på arbeidsmarked og næringsliv som følge av nærhet til Bergens-
området. Imidlertid har vi stor grunn til å tro at det vil bidra positivt inn i
hvordan man oppfatter muligheten for arbeid i regionen og muligheten for å
være bosatt i regionen – som igjen er sentralt for å skape levende regioner.
Imidlertid må vi understreke at jo lengre reisetiden er, desto færre vil ønske
å dagpendle. Dette innebærer at de relative effektene av Sunnfast som vi
har skissert over vil være lavere enn dem vi forventer å se innad i regionen.

Utover effekter på arbeidsmarked og næringsliv vil kortere reisetid mellom
Kvinnherad og Bergen ha innvirkning på kulturlivet i regionen. Eksempelvis
vil Sunnfast åpne opp kulturtilbudet for et større publikum. I dag reiser
mange bergensere til Baroniet med Hardangerfjordekspressen, hvor kortere
reisevei vil gjøre tilgangen lettere og føre til at flere ønsker å benytte seg av
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kulturtilbudet i kommunen. I tillegg vil påkoblingen på Hordfast-traseen
gjøre det enklere å benytte seg av frilansskuespillere og -musikere som er
bosatt i Bergen. Med andre ord er det grunn til å tro at Sunnfast vil bidra til
et lokalt kulturløft.

En annen effekt som trolig vil komme av Sunnfast er økt skiturisme fra
Bergen. I Kvinnherad ligger Rosendalsalpene, et fjellområde som er blitt
kjent for sine toppturmuligheter. I dag reiser de fleste bergenserne til Voss
for å gå på topptur. Det er stor grunn til å tro at dette i noe grad vil endre
seg når reisetiden reduseres kraftig, noe som kan virke svært stimulerende
på det lokale reiselivet i Kvinnherad.

Rosendalsalpene. Kilde: Fri Flyt - https://www.friflyt.no/frikjoering-ski/straalende-skiforhold-i-rosendalsalpene
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Firma Navn Stilling

Aker Solutions Odd Naustdal Kommunikasjonssjef

Aker Solutions Marie Tveit Vestbøstad VP Construction Resources

Alsaker Fjordbruk Kristian Råsberg Samfunnskontakt

BKS Industri AS Tore Thorkildsen Daglig leder

Hydro Husnes Ørjan Normann Hovedtillitsvalgt

Kvinnherad kommune, avd plan Kjartan Thoresen Avdelingsleder

Kvinnherad videregående skole Audun Bjelland Rektor (samt prosjektstilling i Vestland fylke)

Samarbeidsråd for Sunnhordland Tora Haslum Myklebust Daglig leder

Sunnhordland Kraftlag (SKL) Jan Petter Myhre Kommunikasjonssjef

Tabell 2: Oversikt over intervjuobjekter



Kort introduksjon til ringvirkninger

Denne analysen tar utgangspunkt i en ringvirkningsanalyse. For å gi
leseren en forståelse av denne analysen og våre beregninger vil vi gi
en kort introduksjon til ringvirkningsanalyser.

Når staten eller private investorer setter i gang infrastruktur-
investeringer har dette store effekter på etterspørselen hos en
rekke bedrifter i ulike næringer. I første omgang vil en entreprenør
etterspørre leveranser fra blant annet bygge- og anleggsnæringen,
samt tjenester fra eksempelvis ingeniører og arkitekter.
Investeringen vil altså medføre økt produksjon hos både
hovedleverandøren og hos leverandørene av hovedleveransene.
Dette vil i sin tur påvirke etterspørselen hos enda flere bedrifter
lenger nede i verdikjeden. Investeringene vil således understøtte
både verdiskaping og sysselsetting hos en lang rekke bedrifter. Det
er dette vi kaller ringvirkninger.

For hver bedrift i hele verdikjeden kan vi dele opp omsetning i fire
ulike kategorier: norske varekjøp, utenlandske varekjøp,
driftsresultat og lønnskostnader. Summen av de to sistnevnte utgjør
det som kalles verdiskaping, mens norske varekjøp danner
omsetning for bedriftene i neste ledd av verdikjeden. Figuren til
høyre illustrerer hvordan en investering har effekter for hele
verdikjeden. Summen av de oransje boksene i alle ledd utgjør de
samlede verdiskapingseffektene.

VEDLEGG B: BAKGRUNN FOR RINGVIRKNINGSANALYSEN
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Omsetning

Lønn (L)
Drifts-

resultat (DR) 
Norske varekjøp (NV)

Import 
(I)

Verdiskaping Samlede varekjøp

L DR NV I

L
D
R

NV I

Ringvirkningsanalysens samlede verdiskapingseffekter
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Samlet import-
lekkasje



Beregningsmetode:

Endring i etterspørsel fra enten en næring eller som følge av et
prosjekt eller en infrastrukturinvestering vil således påvirke norsk
næringsliv og skatteinngang. Vi har modellert disse effektene ved
å beregne størrelsen på investerings- og driftskostnadene og deres
effekter på sysselsetting med bakgrunn i SSBs kryssløpsmatrise.

SSBs kryssløpsmatrise viser omfanget av leveranser, sysselsetting,
skatter og avgifter, samt import og eksport i 64 NACE-næringer.
Det er dette som danner grunnlag for modellen vår. Beregningene
starter ved at vi plasserer de samlede kostnadene av investeringen
inn i den næringskategorien den hører hjemme i i modellen (se
neste side for ytterligere omtale av dette). Modellen beregner
med utgangspunkt i dette sysselsettingseffekter. For å fremstille
varene og tjenestene som bedriftene produserer, må de kjøpe
varer og tjenester fra andre bedrifter i Norge, samt importere.
SSBs kryssløpsmatrise viser gjennomsnittlig import fra hver
næring, samt en oversikt over leveranser mellom de 64 ulike
næringene i statistikken. Med bakgrunn i dette kan vi beregne
sysselsettingsimpulsen bakover i verdikjeden. For hvert ledd i
verdikjeden blir sysselsettingsimpulsen stadig mindre. Vi beregner
sysselsettingsimpulsen i uendelige ledd bakover, samtidig som
betydningen av de bakerste leddene er tilnærmet null.

VEDLEGG B: BAKGRUNN FOR RINGVIRKNINGSANALYSEN
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Viktige analysebegreper

Verdiskaping er den merverdien bedriften skaper, altså
selskapets bruttoprodukt. Verdiskaping måles som drifts-
resultat pluss lønnskostnader.

Ringvirkninger er en beregning av hvordan en etterspørsels-
impuls fra en næring fordeler seg utover resten av økonomien
gjennom kjøp fra underleverandører i flere ledd.

Kryssløp er en oversikt over alle næringers kjøp fra andre
næringer på nasjonalt plan.

Det er viktig å være oppmerksom på at en ringvirkningsanalyse er
en såkalt bruttoanalyse. Bruttoverdiskaping er høyere enn netto
verdiskaping. Bruttoverdiskaping inkluderer verdiskapingen som
kommer som følge av aktiviteten rundt investeringen i
utbyggingen, men den sier ikke noe om den alternative
anvendelsen av arbeidskraft eller kapital. Hvis det er mangel på
arbeidskraft vil en del av sysselsettingseffektene man kommer
frem til i en ringvirkningsanalyse bli hentet fra andre næringer, og
fører dermed ikke til en økning i samlet norsk sysselsetting.
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Kvalitativ drøftelse av modellens resultater:

Som det ses i figuren til høyre er det en rekke effekter som kan
forventes i etterkant av en økning i økonomisk aktivitet. Mens vi
tidligere har diskutert de direkte og indirekte effekter, tar modellen
ikke inn over seg induserte og katalytiske effekter.

• Induserte effekter: De induserte effektene oppstår i dette
tilfellet gjennom konsumet til de direkte og de indirekte ansatte.
Konsumet skaper ny etterspørsel, som igjen vil bidra til
sysselsetting og verdiskaping. I denne rapporten har vi valgt å
ikke inkludere disse effekter. Dette skyldes at konsumeffekter i
hovedsak genereres av nettoeffekter. Ettersom vi ikke eksplisitt
har kvantifisert nettoeffekter i denne rapporten er de induserte
konsumeffekter holdt utenfor.

• Katalytiske effekter: De katalytiske effektene er dynamiske
effekter som det ikke går an å estimere ved hjelp av kryssløps-
beregninger. Klassiske relevante eksempler på katalytiske
effekter er klyngedannelse og kunnskapseksternaliteter. Dette
kan igjen påvirke det lokale næringslivet. Med andre ord kan de
samlede effektene potensielt bli mye større enn hva som
skisseres som sysselsettingseffekter i denne rapporten. De
katalytiske effektene belyses til dels i denne rapporten ved å
undersøke andre samfunnseffekter av Sunnfast på næringsliv og
arbeidsmarked.

VEDLEGG B: BAKGRUNN FOR RINGVIRKNINGSANALYSEN

Typer av effekter som analyseres i forbindelse med økt økonomisk aktivitet. Kilde: Menon 
Economics
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