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 Forord 

På oppdrag fra Kolumbus har Urbanet Analyse vurdert konsekvensene av å endre 

driftsopplegget på Vassøyferga. Kolumbus ønsker å få utredet konsekvensene av å gå over fra 

dagens ferge til elferge, og i tillegg få utredet mulighetene for å flytte anløpssted fra Stavanger 

sentrum til Bjørnøy. Oppdraget skal belyse hva en slik endring vil ha å si for trafikkbelastning/ 

reiseutvikling, driftskostnader, energiforbruk og utslipp.  

Mari Betanzo har vært prosjektleder for oppdraget med Kristine Wika Haraldsen som 

prosjektmedarbeider. Bård Norheim har kvalitetssikret arbeidet. Vurderingene og 

anbefalingene i rapporten er gjort av Urbanet Analyse. Vi står ansvarlig for eventuelle feil og 

mangler ved dokumentet. 
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Sammendrag 

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Kolumbus utredet effekter på etterspørsel, utslipp og 

kostnader av å elektrifisere Vassøyferga og å endre anløpssted fra Stavanger sentrum til 

Bjørnøy. For å kartlegge konsekvensene defineres ulike scenarier for fergedrift for å synliggjøre 

hvilke endringer som eventuelt kan bidra til forbedringer sammenlignet med dagens løsning. 

Tre ulike scenarier sammenlignes med nullsituasjonen, som vist i figuren under. 

Figur S1: oversikt over scenarier for fergedrift fra Vassøy som er utredet i prosjektet. 

Scenario 1 med eldrift på dagens strekning innebærer ingen endring i tilbudet til de reisende 

og har dermed ingen etterspørselseffekt. Scenario 2 og 3 innebærer endret anløpssted som 

medfører overgang til bil eller buss fra Bjørnøy og inn til Stavanger sentrum for de reisende. 

Fordi fergestrekningen reduseres fra 4,2 til 1,4 km legger vi inn dobbel frekvens som en 

tilbudsforbedring til de reisende. Sammenlagt øker imidlertid belastningen ved reisen som 

følge av byttet på Bjørnøy, og medfører en nedgang i reiser på 21 prosent.  

Elektrifisering av dagens strekning (scenario 1) gir en besparelse på 796 tonn CO2-ekvivalenter 

sammenliknet med dagens drift. Endret anløpssted medfører utslippsøkning fra bilreisene 

mellom Bjørnøy og Stavanger sentrum, men en reduksjon i utslipp fra ferga fordi antall rutekm 

reduseres. Dieseldrift til Bjørnøy (scenario 2) med gir en reduksjon på 153 tonn CO2-

ekvivalenter dersom frekvensen dobles, og 449 tonn dersom frekvensen holdes som i dag. 

Dersom en reduserer størrelsen på ferga fra dagens 38 PBE til 20 PBE, men dobler frekvensen, 

er besparelsen til 207 tonn CO2-ekvivalenter. Eldrift til Bjørnøy (scenario 3) gir nesten like stor 

reduksjon i utslippene som elektrifisering på dagens strekning (scenario 1). Samlet sett er 

imidlertid besparelsen noe lavere siden det er utslipp knyttet til de nye bilreisene fra Bjørnøy.  

De ulike scenariene vil i tillegg ha konsekvenser for driftskostnadene knyttet til 

kollektivtilbudet. Elektrifisering av dagens strekning (scenario 1) gir en besparelse på 2,7 

millioner kroner. Kapitalkostnadene øker som følge av omlegging til eldrift, men 

drivstoffkostnadene er om lag 1/4 av i dagens situasjon.  
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Det er scenario 3 med eldrift til Bjørnøy og redusert fergestørrelse som gir størst 

kostnadsbesparelse på 5,3 millioner kroner. Her er redusert kapasitet et godt virkemiddel 

ettersom frekvensen på ferga er doblet slik at en mindre ferge vil være tilstrekkelig til å frakte 

trafikkmengden også i den dimensjonerende timen. Det vil i tillegg være ledig kapasitet for 

trafikkvekst i årene som kommer. Kostnadsbesparelsen må veies opp mot redusert 

etterspørsel og en noe lavere utslippsbesparelse enn scenario 1.  

 
Figur S2: Oppsummering av effekter av endringer i driftsopplegget sammenliknet med dagens situasjon.  

På bakgrunn av beregningene anbefaler vi eldrift på dagens strekning. Dette medfører ingen 

endring i etterspørsel og reduserer utslippene med 796 tonn CO2-ekvivalenter. Det er positivt 

for trafikantene som beholder sitt gode kollektivtilbud. I tillegg unngås noe av 

investeringskostnadene ved å anlegge nytt fergestø og risikoen knyttet til eventuell brobygging 

på fergestøet unngås. Redusert etterspørsel i de andre scenariene innebærer reduserte 

billettinntekter som Kolumbus må veie opp mot beregnede kostnadsbesparelser. 

Vår anbefaling bygger på forutsetningene presentert i kapittel 1 og 2. Det vil alltid være 

usikkerhet knyttet til slike beregninger, men det spesielle i dette tilfellet er at det kun finnes én 

elferge i drift i Norge. Erfaringsgrunnlaget er dermed tynt, men våre forutsetninger bygger på 

det som finnes av offentlig tilgjengelige utredninger. Av eksterne faktorer er det særlig knyttet 

usikkerhet til investeringsrisiko for operatør, ladesystemer, reguleringsrisiko for bro og 

sentrumsplanen. Dette diskuteres i kapittel 2.2. Videre er det knyttet usikkerhet til 

passasjerenes prisfølsomhet og reisemål, som blant annet drøftes i kapittel 3.4.  



 

 

Innledning  

 Bakgrunn og formål med oppdraget 

Dagens avtale for fergedrift mellom Vassøy og Stavanger går ut 31. desember 2019. Da er det 

gjort avrop av alle opsjonene for forlengelse i eksisterende kontrakt med L. Rødne & Sønner. 

Kolumbus må derfor ha ny operatør på plass innen 1. januar 2020, og planlegger å lyse ut 

konkurranse for drift av sambandet vinteren 2018.  

Styret i Kolumbus har bestemt at all kollektivtrafikk 

som Kolumbus bestiller skal være fossilfri innen 

2024. Fergedriften mellom Vassøy og Stavanger må 

derfor være fossilfri fra 2024, men kan fungere med 

dagens ferge fram til 2024. I dag går ferga fra 

Vassøy ferjekai til Jorenholmen i Stavanger sentrum. 

Distansen er på om lag 4,2 km og tar 22 minutter. 

Ferga har kapasitet på 38 PBE. 

Kolumbus ønsker å få utredet konsekvensene av å 

gå over fra dagens ferge til elferge.  I tillegg ønsker 

man å få utredet mulighetene for å flytte 

anløpssted fra Stavanger sentrum til Bjørnøy. 

Dersom ferga anløper Bjørnøy på fastlandssiden vil seilingstiden halveres og frekvensen kan 

økes. Dessuten kan det være aktuelt å sette inn en ferge med mindre kapasitet enn dagens. 

Kolumbus ønsker å få utredet om det er mer hensiktsmessig at ferga går til Bjørnøy, og at de 

reisende kjører bil eller buss videre inn til sentrum. Oppdraget skal belyse hva en slik 

ruteomlegging vil ha å si for trafikkbelastning/reiseutvikling, driftskostnader, energiforbruk og 

miljøutslipp.  

 Kort om Vassøy og Vassøyferga 

Vassøy har omtrent 700 innbyggere, og et vegnett som ikke er egnet til å håndtere spesielt 

mye mer trafikk enn det som er der i dag. Bortsett fra Vassøyferga og hurtigbåtene er det ikke 

noe supplerende kollektivtilbud på øya.  

Ved å gjennomgå passasjerstatistikk for Vassøyferga uke 36 finner vi at det på en 

gjennomsnittlig hverdag er 558 passasjerer uten bil og 293 bilreiser mellom Vassøy og 

Stavanger, det vil si totalt 851 reiser (begge retninger).  

Figur 1: Ulike alternativer for Vassøyferga 
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I retning fra Vassøy til Stavanger er det totalt 412 reiser på en gjennomsnittlig hverdag, fordelt 

på 266 reiser uten bil og 146 reiser med bil. Som figuren under viser er det en tydelig topp på 

6:10- og 7:10-avgangen og generelt flere reiser på morgenen enn ettermiddagen. Gitt en 

kapasitet på 38 PBE og 100 passasjerer (www.rodne.no) ser det ut til å være noe ledig 

kapasitet på alle avgangene fra Vassøy til Stavanger.  

 
Figur 2: Reiser fra Vassøy til Stavanger en gjennomsnittlig hverdag i uke 36. Kilde: Kolumbus. 

I retning fra Stavanger til Vassøy er det totalt 439 reiser, fordelt på 292 reiser uten bil og 147 

reiser med bil. Som figuren under viser er det en tydelig konsentrasjon av reiser på 

ettermiddagen, spesielt med 15:45-avgangen. Dette skyldes trolig at en vesentlig andel av 

reisene er skole- og arbeidsreiser som reiser fra Vassøy på morgenen og tilbake fra Stavanger 

på ettermiddagen. Også her tyder statistikken på at det er ledig kapasitet på ferga på alle 

avgangene. 

 
Figur 3: Reiser fra Stavanger til Vassøy en gjennomsnittlig hverdag i uke 36. Kilde: Kolumbus. 

http://www.rodne.no/


 

 

 Metode og fremgangsmåte 

For å kartlegge konsekvensene av å legge om til eldrift på Vassøyferga, og flytte anløpssted fra 

Stavanger sentrum til Bjørnøy, vil vi studere ulike scenarier for fergedrift for å synliggjøre 

hvilke endringer som eventuelt kan bidra til forbedringer sammenlignet med dagens løsning. 

For hvert scenario har vi vurdert konsekvensene for reiser, kostnader og miljø som følge av 

endringer i fergedriften.  

Metode for å beregne effekt på reiser 

For å vurdere effekten på reiser tar vi utgangspunkt i generaliserte reisekostnader (GK). 

Teorien bak trafikantenes GK forutsetter at trafikantene vil reise på en raskest og mest mulig 

komfortabel måte for å komme seg til skole, fritidsaktivitet eller jobb. Ikke bare billettprisen, 

men også reisetiden medfører en kostnad, eller belastning. Målet for trafikantene er å reise på 

en måte som er minst mulig belastende, dvs. på en måte som gir lavest mulig kostnad.  

For å beregne GK tar vi utgangspunkt i lokale tidsverdier fra Ellis og Øvrum (2014). Ettersom vi 

kjenner trafikantenes belastning, eller verdsetting, av de ulike reisetidselementene (gangtid, 

reisetid, ventetid mellom avgangene osv.), er det mulig å summere opp trafikantenes 

kostnader knyttet til en reise. Basert på endringer i GK i de ulike alternativene kan vi beregne 

forventet endring i antall reiser mellom Vassøy og Stavanger sentrum fordelt på ulike 

transportmidler.  

Tabell 1: Lokale verdsettinger for Stavangerområdet i 2016-kroner (kilde: Ellis og Øvrum 2014) 

Lokale verdsettinger   

Ombordtid med sitteplass 71.3 Kr per time 

Ombordtid med ståplass 1.7 Vekt relativ til ombordtid 

Effektiv forsinkelse 6.2 Vekt relativ til ombordtid 

Gangtid til første/fra siste holdeplass 1.6 Vekt relativ til ombordtid 

Byttetid 1.7 Vekt relativ til ombordtid 

Ventetid første holdeplass  1.1 Vekt relativ til ombordtid 

Byttekostnad samme holdeplass 15.1 Kr per bytte 

Byttekostnad annen holdeplass 32.4 Kr per bytte 

 

Valg av tidsverdier for ferge og bilreiser 

Tidsverdiene fra Ellis og Øvrum (2014) er for kollektivreiser i Stavanger, og ikke spesifikt for 

reiser med ferge og hurtigbåt. I den nasjonale tidsverdiundersøkelsen skiller man mellom 

tidsverdier for kollektivtransport, bil, ferge og hurtigbåt. Der er tidsverdiene for ferge og 

hurtigbåt henholdsvis 2,5 og 1,6 ganger så høye som for kollektivreiser, og fergereisene inngår 

som en del av en bilreise. I tilfellet vi studerer er fergereisen en selvstendig reise, og dermed 

velger vi å betrakte fergereisene som kollektivreiser. I tillegg er både ferga og hurtigbåten i 

praksis å betrakte som en buss mellom Vassøy og Stavanger for de som reiser uten bil. Samme 

tidsverdi på de to båtene kan tolkes som at reisetiden på ferga oppleves akkurat like 

belastende som reisetiden på hurtigbåten, som igjen tilsvarer belastningen ved reisetid på 

buss.   
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De som reise med bil har erfaringsmessig en høyere verdsetting av tid enn de som reiser 

kollektivt (Ramjerdi m.fl. 2010). Vi antar at fergepassasjerene som reiser med bil har en lavere 

belastning ved reisetiden på ferga enn ved reisetiden i bil. Dette fordi fergereisen gir mulighet 

for avslapping på en helt annen måte enn bilreisen. Vi benytter tidsverdien for en kollektivreise 

for tiden på ferga fordi fergereisen går på en strekning hvor det ikke finnes noen alternativer til 

båt. For reisetiden i bil benyttes en tidsverdi basert på biltrafikanters verdsetting av reisetid.  

Forholdet mellom tidsverdien for bilreiser og kollektivreiser i den nasjonale 

tidsverdiundersøkelsen brukes til å finne tidsverdien for en bilreise i Stavanger. På den måten 

benytter vi de lokale resultatene fra Ellis og Øvrum (2014) til å beregne en sannsynlig 

tidsverdsetting av reisetid med bil. I tillegg til tidsverdien benytter vi en bilkostnad på 2,01 kr 

per km som reflekterer kostnaden ved drivstoff, olje og dekk, samt en kapitalkostnad for 

verditap på bilen (Statens vegvesen, 2014).  

Valg av prisfølsomhet 

For å ta hensyn til etterspørselseffekten ved endret tilbud har vi benyttet en priselastisitet på  

-0,2. Det vil si at når prisene øker med 10 prosent reduseres etterspørselen med 2 prosent. 

Elastisiteten som er benyttet er ikke direkte fra en undersøkelse for kollektivtrafikantene i 

Stavanger. Det vil si at elastisiteten kan avvike fra den vi har benyttet, og vi gjennomfører 

følsomhetsberegninger med lavere og høyere elastisiteter for å vise viktigheten av valg av 

prisfølsomhet i beregningene. 

Det er gjort en rekke studier av trafikantenes prisfølsomhet, både i Norge og internasjonalt 

(Norheim mfl. 2017; Balcombe (red) m.fl. 2004; Johansen 2001). Undersøkelsene viser at 

priselastisitet som regel ligger i området mellom -0,3 og-0,5 (Ruud m fl, 2005). Trafikanter uten 

tilgang på alternative reisemiddel har ofte lavere prisfølsomhet. Dette gjelder i vårt tilfelle hvor 

ferge og hurtigbåt for de fleste er eneste framkomstmiddel til arbeid og skole i Stavanger. 

Etterspørselseffekten av endringer i tilbudet kan dermed forventes å være lavere enn dersom 

trafikantene kunne velge alternative framkomstmiddel. 

Metode for å beregne effekt på driftskostnader og miljøutslipp 

For å beregne effekten på driftskostnader, utslipp og energibruk tar vi utgangspunkt i 

enhetskostnader og normtall kartlagt i et litteratursøk. Det forventes å komme flere 

utredninger og elferger i drift i tiden framover ettersom Klima- og miljødepartementet (KMD) i 

2016 delte ut 20 millioner kroner til utredning av lav- og nullutslippsferger langs norskekysten 

(regjeringen.no, 2016). Per i dag er erfaringsgrunnlaget lite, men sammenstillingen under er 

basert på det som finnes av offentlige utredninger på feltet. 

Miljøutslipp og miljøkostnader 

Statens vegvesens utredning «Energieffektiv og klimavennlig ferjedrift» konkluderer at 

batteriferger anses egnet for samband med kort overfartslengde med fart på 10 knop eller 

lavere (Statens Vegvesen, 2015). Sambandet Vassøy-Stavanger er 4,2 km og dagens ferge har 

gjennomsnittlig hastighet på 7 knop. Dette tilsier at sambandet er godt innenfor rammene for 

hva som er egnet for eldrift. 



 

 

Per oktober 2017 er det kun én elektrisk ferge i drift i Norge. Den elektriske bilfergen 

«Ampère» trafikkerer i dag sambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane, og var verdens første 

batteriferge i drift.  Fergen er en 80,8 meter lang og 20,8 meter bred katamaran med kapasitet 

på 120 PBE og 360 passasjerer (Siemens.no). Overfarten tar 20 minutter og krever 200 

kilowattimer. Ladestasjonene har 410 kWh batteri og båten har 1040 kWh litium-ionbatteri. 

«Ampère» er en større båt enn Rygerbuen som trafikkerer sambandet Vassøy-Stavanger i dag 

som har en kapasitet på 100 passasjerer og 38 PBE.  

Ruter har fått utredet muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på sine 

båtsamband på Oslofjorden. Ingen av båtsambandene er helt sammenliknbare med 

sambandet Vassøy-Stavanger, men det er bynære samband med relativt korte strekninger og 

lav fart. I utredningen benyttes dagens drivstofforbruk for å beregne energibehovet ved 

elektrifisering for alle Ruters samband. Forholdet mellom dieselforbruk og kWh er relativt 

konstant med et gjennomsnitt på 4370 kWh per tonn diesel (DNV GL, 2015a). I beregningene 

for Vassøyferga tar vi utgangspunkt i dette forholdstallet for å anslå energibehovet ved 

omlegging til elektrisk drift.  

Energibehovet knyttet til de ulike driftsoppleggene på Vassøyferga vil gi varierende CO2-

utslipp. I nasjonalt utslippsregnskap tilskrives bruk av elektrisitet null CO2-utslipp, men i 

anbudskonkurranser tillegger Statens vegvesen bruk av elektrisitet noe utslipp knyttet til 

produksjonen (DNV GL, 2016). En ren batteriferge vil gi klimagassutslipp i CO2-ekvivalenter på 

75 g/kWh ifølge både Statens vegvesen (2015a) og DNV GL (2015a). Det tilsvarer en reduksjon 

sammenliknet med marin gassolje på 91 prosent basert på nordisk el-miks (DNV GL 2016 og 

2015a). Elektrifisering kan være en nullutslippsløsning dersom en ikke benytter nordisk el-

miks, men kan utnytte lokal, utslippsfri kraftproduksjon.  

Klimagassutslippene knyttet til dagens dieselforbruk beregnes basert på Statens vegvesens 

(2016) rapportering av klimagassutslipp på 3200 g/kg diesel med en effekt av diesel på  

ca. 11 900 kWh/tonn.  

Videre vil endret utslippsnivå som følge av elektrifisering påvirke miljøkostnadene. For å 

beregne dette tar vi utgangspunkt i ifølge Statens vegvesens (2014) handbok for 

konsekvensanalyser, som rapporterer at kostnaden knyttet til klimagassutslipp er 259 kr/tonn 

CO2-ekvivalenter. 

Utslippene avhenger av størrelsen på ferga. Tabell 4.2 i Statens vegvesen (2016) viser at mens 

en ferge på 40 PBE bruker 584 kW på en strekning i 12 knop, vil en ferge på kun 20 PBE bruke 

504 kW. Vi benytter sammenhengen mellom fergestørrelse og effektforbruk for å beregne 

endringen i utslipp knyttet til å redusere fergestørrelsen.  

Driftskostnader 

I tillegg til å påvirke miljøkostnadene vil nye krav om teknologi og drivstoff også påvirke 

kostnadene knyttet til drift og infrastruktur.  Overgang til eldrift innebærer typisk økte 

kostnader til infrastruktur og materiell, mens vedlikehold- og driftskostnader kan forventes å 

være lavere.  



 
Vassøyferga  

 Vurdering av konsekvenser som følge av elektrifisering og endret driftsopplegg  
 

11 
 

Merkostnader for en batteriferge er 10-30 millioner kroner ifølge DNV GL (2016), i tillegg til 

behov for investeringer på 20-40 millioner kroner på land. DNV GL nevner imidlertid at det 

forventes vesentlige prisreduksjoner etter hvert som elferger blir mer utbredt og konkurransen 

øker.  

Når det gjelder driften viser DNV GL i sin rapport på oppdrag for Ruter at elektrifisering 

medfører en drivstoffkostnadsreduksjon på 56 prosent på Ruters båtsamband (DNV GL, 

2015a). Det er kombinasjonen av strømpris og langt høyere systemvirkningsgrad som gjør at 

energikostnaden kan halveres relativt til marin gassolje. Også på et mer generelt nivå 

rapporterer DNV GL at driftskostnader for en batteriferge er vesentlig lavere enn dagens 

ferger, og selv med lave oljepriser kan overgang til elektrisk drift gi rundt 50 prosent reduksjon 

i energikostnader (DNV GL, 2016). Siemens rapporterer om et større potensial for 

drivstoffkostnadsreduksjon på hele 80 prosent (Siemens, 2017).  

Til tross for vesentlige reduksjoner i driftskostnadene er foreløpig ikke besparelsene store nok 

til å veie opp for økte materiell- og infrastrukturkostnader (DNV GL, 2016). Men DNV GL 

presiserer at erfaringsgrunnlaget foreløpig er begrenset og at totaløkonomien avhenger av 

batteri- og oljepriser, samt at en trolig vil se store endringer fremover som følge av at 

batteridrift blir mer utbredt. 

I forbindelse med dette prosjektet ser vi bort fra investeringskostnader knyttet til landstrøm 

siden dette ikke inngår i driftskostnadene. Dessuten skal Enova ifølge NTP 2018-2029 gi støtte 

til utbygging av landstrøm. Men økte kostnader knyttet til materiell påvirker de årlige 

kapitalkostnadene, som vil gjenspeiles i anbudsprisen. I kostnadsberegningene benytter vi en 

antagelse om 10 millioner kroner merkostnader for batteriferge, en avskrivningstid på 30 år og 

rente på 4 prosent (Statens Vegvesen, 2015b).  

I tillegg til kapitalkostnadene er det først og fremst drivstoffkostnader som vil endres mellom 

de ulike scenariene. For å beregne kostnader knyttet til drivstoff tar vi utgangspunkt i en 

gjennomsnittlig dieselpris på 13,4 kroner per liter i 20171 og en strømpris på 95 øre/kWh2. 

I scenariene som forutsetter nytt ankomststed på Bjørnøy kan det være aktuelt å sette inn en 

mindre ferge. I så fall vil dette påvirke kapitalkostnader siden en mindre ferge er billigere å 

anskaffe enn en større ferge. Statens Vegvesen (2015) presenterer en tabell over 

fergestørrelse og anskaffelseskostnad for dieselferger. Det presiseres at det vil være store 

variasjoner i faktiske anskaffelseskostnader, og anslagene må sees på som relativt grove og 

kun benyttes til å sammenligne ulike konsepter.  

I tillegg vil fergestørrelse påvirke driftskostnadene ved eksempelvis endring i behov for 

drivstoff og mannskap. Jørgensen m.fl. (2007) skriver at en økning i fergestørrelsen på 10 % vil 

øke kostnadene ved å seile en km ekstra med omtrent 2 %. Det er ingen informasjon om hvilke 

deler av driftskostnadene som reduseres med hvor mye, og som en forenkling benytter vi 

derfor en antagelse om at alle deler påvirkes like mye. Videre benyttes den samme faktoren 

                                                           
1 Gjennomsnittspris for januar-september 2017, SSB Tabell: 09654: Priser på drivstoff (kr per liter). 
2 Gjennomsnittspris 1. og 2. kvartal 2017, inklusive nettleie og avgifter. https://www.ssb.no/elkraftpris/  

https://www.ssb.no/elkraftpris/


 

 

for elferger og dieselferger. Det er generelt lite data å finne om fergestørrelsens påvirkning på 

driftskostnadene og anslaget må sees på som et grovt anslag.  

Tabell 2: Investeringskostnad (2015-kr) for ulike fergestørrelser (PBE), Statens Vegvesen (2015a) 

PBE Mill. 2015-kr Mill kr/ PBE 

20 40 2.0 

30 50 1.7 

40 60 1.5 

50 75 1.5 

 

Oppsummerte grunnlagstall for beregningene 

Tabell 3: Grunnlagstall for beregning av kostnader og miljøutslipp. 

 Elektrisk Diesel 

Drivstoffeffekt 4 370 kWh/tonn diesel 11 900 kWh/tonn diesel 

Utslipp i CO2-ekvivalenter 75 g/kWh 3200 g/kg diesel 

Samfunnskostnad av globale 

utslipp i CO2-ekvivalenter 

259 kr/tonn 259 kr/tonn 

Drivstoff-/energipris 95 øre/kWh 13,4 kr/l 

Merkostnad batteriferge 10 mill. kr.  
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2 Etablering av scenarier 

 Fire scenarier 

For å kartlegge konsekvensene av å legge om til eldrift på Vassøyferga, og flytte anløpssted fra 

Stavanger sentrum til Bjørnøy, defineres ulike scenarier for fergedrift for å synliggjøre hvilke 

endringer som eventuelt kan bidra til forbedringer sammenlignet med dagens løsning.  

Tre ulike scenarier sammenlignes med nullsituasjonen, som vist i figuren under. 

 

Figur 4: oversikt over scenarier for fergedrift fra Vassøy som er utredet i prosjektet. 

For hvert scenario har vi vurdert konsekvensene for reiser, utslipp og kostnader som følge av 

endringer i fergedriften. Den aktuelle perioden for det nye tilbudet er satt til 2020-2024, det vil 

si fra avtalens start til tidspunktet hvor krav om fossilfri drift gjelder. For å kunne sammenligne 

de ulike scenariene vil vi imidlertid ta utgangspunkt i dagens nivåer på antall reiser, kostnader 

og utslipp i 0-scenariet.  

Under gjennomgår vi forutsetninger knyttet til scenariene og hvilke endringer i 

kollektivtilbudet hvert scenario medfører. 

 Drøfting av generelle forutsetninger for scenariene 

Lademuligheter ved eldrift 

Scenario 1 og 3 innebærer endret driftsform fra dieseldrift til eldrift. De to scenariene 

innebærer ulik seilingstid, noe som påvirker lademulighetene. Nødvendig ladeeffekt avhenger 

av ladetid, hastighet og seilingstid. Nødvendig ladeeffekt reduseres når ladetiden øker, og øker 

når hastigheten og seilingstiden øker. Tid til lading mellom overfartene og om natten er 

dermed avgjørende for valg av batteritype og ladesystem, samt av dimensjonering av 

batteribank.  



 

 

Batteriferger krever landstrøm utover normal landstrømkapasitet tilgjengelig på fergekaiene i 

dag (Statens Vegvesen, 2015), og dette vil kreve betydelige oppgraderinger og medfølgende 

investeringsbehov (DNV GL, 2015b). Enova gir imidlertid støtte til ladeinfrastruktur for å ta i 

bruk batteriløsninger til sjøtransport (Enova, 2017). Støtten kan gå til relevante 

nettoppgraderinger, batteribuffere på land, ladeløsninger, automatiske fortøyningssystemer 

og andre nødvendige oppgraderinger av havneanlegg.  

I utredning av Vassøyferga ser vi bort fra tilgang til landstrøm og valg av batteritype og 

ladesystem, da dette dekkes av et parallelt oppdrag knyttet søknad om støtte til 

ladeinfrastruktur fra Enova. Videre forutsetter vi at det vil være tilstrekkelig effekt tilgjengelig 

for å lade innenfor den oppgitte ruteplan.  Ladetid på 30 prosent av seilingstiden utgjør 6 

minutter.   

Reguleringsrisiko bro Vassøy-Bjørnøy  

Scenario 2 og 3 forutsetter nytt anløpssted på Bjørnøy. Det har lenge vært snakk om å bygge 

bro mellom Bjørnøy og Vassøy. Stavanger kommune har bedt fylkeskommunen om å utrede 

planer for bygging av bro, men vil ikke bidra med finansieringstilskudd, jamfør vedtak i sak 

148/15. Heller ikke fylkeskommunen ønsker å bidra med finansieringstilskudd. Fylkestinget 

vedtok i sak 58/16 at Stavanger kommune utarbeider ferdige reguleringsplaner og planer for 

finansiering. Det er på dette tidspunkt ikke avklart om det skal bygges bro mellom Vassøy og 

fastlandet eller ikke. Ettersom finansieringen ikke er på plass anses det som usannsynlig at en 

bro vil være på plass i løpet av den kommende tiårsperiode, som er det aktuelle tidsrommet 

for ny kontrakt om fergedrift.   

Selv om saken ikke er avklart enda er det regulert et område til brohode på Bjørnøy. I 

scenariene som forutsetter nytt anløpssted har vi antatt at dette arealet alternativt kan 

anvendes til fergestø dersom det ikke bygges bro. Det vil imidlertid være noe risiko knyttet til 

disse scenariene dersom det etter hvert bygges en bro, og dette kan komplisere beregningene 

i scenario 2 og 3. Siden det antas å være urealistisk at det bygges bro i den kommende 

kontraktsperioden har vi imidlertid valgt å se bort fra denne risikoen og antatt at det relativt 

uproblematisk kan anlegges et nytt anløpssted for ferge på Bjørnøy. 

Sentrums- og utbyggingsplaner 

Fremtidige utbyggingsplaner på Vassøy og i Stavanger sentrum kan påvirke beregningene i alle 

scenarier. I foreliggende planer er ikke Vassøy prioritert for utbygging av boliger eller 

næringsdrift, og i alle scenariene forutsettes dagens rammebetingelser.  

Stavanger kommune jobber med en ny sentrumsplan som kan påvirke fergekapasiteten i 

sentrum. Planen var til politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling 17.august 2017, 

som innstiller til kommunalutvalget. Saken ble da utsatt. Fordi saken er utsatt anses det som 

usannsynlig at sentrumsplanen vil påvirke fergeanløpet i sentrum betydelig de neste årene, og 

vi tar derfor ikke hensyn til eventuelle endringer i beregning av scenariene.   
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En endring som derimot vil påvirke scenario 2 og 3 er Ryfast-prosjektet. Ryfast er i byggefasen 

og innebærer blant annet et nytt fastlandssamband mellom Hundvåg og Stavanger sentrum. 

Hundvågtunnelen er en 5,7 kilometer lang undersjøisk tunnel som krysser Byfjorden3. 

Hundvågstunnelen kobler seg på prosjektet E39 Eiganestunnelen, og gjør at bilistene som skal 

til Stavanger sentrum kommer opp ved Gamlingen, og deretter må kjøre inn til sentrum derfra. 

Dette påvirker reisetiden til fergepassasjerene som skal reise videre med bil fra Bjørnøy til 

sentrum. Først er det omtrent 1,5 km å kjøre fra Bjørnøy til påkoblingsstedet til 

Hunvågstunnelen (Hundvåg nord). I morgenrushet tar dette omtrent 3 minutter4. Videre er det 

selve tunnelen som tar 4,3 minutter gitt en hastighet på 80 km/t. Til slutt er det strekningen fra 

Gamlingen til ankomststedet for Vassøyferga som er om lag 4,8 km og tar omtrent 9,5 

minutter i morgenrushet5. Samlet estimeres kjøretiden på de 12 kilometerne fra Bjørnøy til 

Stavanger sentrum til 16,8 minutter med den nye tunellen.  

Hundvågtunellen og Bypakke Nord-Jæren påvirker dessuten prisen på bilreiser. Tidligere har en 

kunne kjøre fra Hundvåg til Stavanger sentrum uten å betale bompenger. Med de nye 

bomsnittene i bypakken er det lagt opp til en pris på 22 kroner utenfor rush og 44 kroner i 

rushtiden (www.bypakken.no). Med rabatt er prisen 17,6 kroner utenfor rush og 35,2 kroner i 

rush. Videre vil det også innføres bompengeinnkreving for å finansiere Hundvågtunellen, men 

på grunn av timesregelen vil en kun betale bompenger én gang per reise inn til Stavanger 

sentrum6. Vi regner derfor med en pris på 35,2 kroner i rushtiden for en reise med bil fra 

Vassøy til Stavanger dersom de går via Hundvågtunellen.  

Hundvågtunellen vil også påvirke fremkommeligheten til kollektivtransporten, som nå får 

prioritet på bybrua. Det gjør at vi kan anta redusert forsinkelsestid for bussrutene som går fra 

Hundvåg og inn til sentrum sammenlignet med i dag. Med kollektivprioritering på bybrua antar 

vi at det ikke er forsinkelser på reisen.  

Tunnelen skal åpne desember 2019, og de endrede forutsetningene knyttet til reisetid og 

reisestrekninger legges dermed til grunn for scenariene som beregnes. 

Oppsummert får vi at eksisterende utbyggingsplaner påvirker reisefaktorer på følgende måte: 

 Bompengepakkene gir 35,2 kroner i bompenger i rushtiden. 

 Hundvågstunellen gir en reisetid på omtrent 16,8 minutter for bilistene som kjører fra 

Bjørnøy til Stavanger sentrum. 

 For kollektivreiser fra Hundvåg til Stavanger sentrum fjernes dagens forsinkelser. 

                                                           
3 https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ryfast/Fakta/Prosjektomtale  
4 Basert på kjøretider fra google maps en hverdag kl 08:00. 
5 Basert på kjøretider fra google maps en hverdag kl 08:00. 
6 https://www.regjeringen.no/contentassets/29ce969f574d4487b85df592e69894a5/nn-
no/pdfs/prp201620170047000dddpdfs.pdf  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ryfast/Fakta/Prosjektomtale
https://www.regjeringen.no/contentassets/29ce969f574d4487b85df592e69894a5/nn-no/pdfs/prp201620170047000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/29ce969f574d4487b85df592e69894a5/nn-no/pdfs/prp201620170047000dddpdfs.pdf


 

 

 Endringer i kollektivtilbudet knyttet til hvert scenario 

Scenario 0 – dagens situasjon 

I dag er Vassøyferga og hurtigbåtene eneste fastlandsforbindelse for Vassøy. Vassøyferga (rute 

898) går mellom Vassøy kai og Jorenholmen fergekai.  På hverdagene har ferga tilnærmet 

timesfrekvens hvor første avgang fra Vassøy går 05:30 og siste går 00:10. I helgene er 

driftsdøgnet redusert med avganger mellom 08:15 og 18:15 på lørdager og 09:15 og 20:15 på 

søndager.  

Reisetiden med ferga er omtrent 22 minutter, og har vanlig busstakst på 35 kroner for voksen 

enkeltbillett. For de som har med bil på ferga koster det 87 kroner for en tur fullpris. 94 

prosent reiser imidlertid med det rabatterte produktet Reisepenger, som gir 50 prosent rabatt 

for bilreiser og 17 prosent rabatt for enkeltbillett på Vassøyferga. Dette gir en pris på 43,5 

kroner for bilreisene og 29 kroner for enkeltbillett. I følge manuelle tellinger på Vassøyferga er 

om lag 5 prosent av bilene elbiler, og disse betaler halv pris relativt til andre biler, altså 21,75 

kroner.  

I tillegg til ferga går det hurtigbåt fra Vassøy hurtigbåtkai til Bakerbrygga i Stavanger Sentrum. 

Hurtigbåten går på timesbasis det meste av dagen, med 15 avganger i døgnet på hverdager. 

Reisetiden varierer mellom 15 og 35 minutter avhengig av om hurtigbåten går direkte eller 

innom andre øyer. En gjennomgang av rutetidene på Kolumbus.no viser at avgangene før kl 

10:00 går direkte til Stavanger, med en reisetid på 15 minutter. Figuren under viser avgangene 

med påstigende på Vassøy i retning Stavanger i uke 36. På en gjennomsnittlig hverdag var 88 

prosent av påstigningene på morgenavgangene mellom 05:00 og 08:00. Siden dette er 

direkteavganger som går rett til Stavanger antar vi at gjennomsnittsreisen i rush gjennomføres 

med direktebåt, noe som gir en reisetid på 15 minutter, timesfrekvens, en takst på 35 kroner 

og ingen bytter. Den avgangen med flest påstigende har 18 passasjerer. Kapasiteten på 

hurtigbåten er ifølge Kolumbus 97 personer, og det er ikke kapasitetsproblemer i dag. 

 

Figur 5: påstigende per avgang med hurtigbåten fra Vassøy. 

Fergeleiet på Vassøy ligger plassert omtrent midt på øya. For alle scenariene antar vi en 

tilbringertid på 5 minutter for passasjerer uten bil og 2 minutter for passasjerer med bil. I 

sentrum antar vi at endepunktet er i nærheten av ankomststedet ved Jorenholmen. Dette 
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antas fordi fergeleie er helt nærheten av sentrumskjernen, men med detaljerte data om de 

reisendes målpunkter kunne endepunktet for en gjennomsnittsreise stadfestes nærmere. 

Dagens RVU-data er ikke tilstrekkelig for å besvare hvor en gjennomsnittsreise fra Vassøy til 

Stavanger ender. Videre antar vi at det ikke er vesentlige forsinkelser på båtreisene i dag. 

Når det gjelder bilreisene ser vi bort fra parkeringsavgifter for bilreisene, da de vil være de 

samme for alle scenarier. For scenariene som innebærer ankomststed på Bjørnøy forutsettes 

en bompengeavgift på 35,2 kroner i rushtiden, mens scenariene med dagens ankomststed ikke 

gir bompenger. 

Scenario 1 – Eldrift på dagens strekning 

I dette scenariet forutsetter vi at tilbudet på Vassøyferga opprettholdes som i dag, men at 

selve driften av ferga elektrifiseres. Dette innebærer at frekvens, reisetid etc. vil være som i 

scenario 0, og vi vil dermed ikke få endret antall reiser sammenlignet med i dag. Elektrifisert 

drift vil imidlertid få konsekvenser for driftskostnader og utslipp, som diskuteres i kapittel 3. 

Scenario 2 – Endret anløpssted til Bjørnøy 

I scenario 2 og 3 forutsettes det at anløpsstedet endres til Bjørnøy i stedet for Stavanger 

sentrum, og at passasjerer må reise videre med buss eller bil fra Hundvåg. Dette får relativt 

store konsekvenser for kollektivreiser, som må reise videre med buss fra Bjørnøy/Hundvåg, og 

for bilreisen som må kjøre fra Bjørnøy/Hundvåg til Stavanger.  

Det er antatt at det nye anløpsstedet kan redusere reisetiden med ferga fra 22 til 8 minutter, 

noe som gjør at frekvensen kan dobles sammenlignet med i dag. Samtidig kan taksten 

reduseres i henhold til riksregulativ for fergetakster. Dette vil være en forbedring for 

trafikantene. Samtidig må passasjerene bytte transportmiddel når de ankommer Bjørnøy, og 

passasjerer uten bil får dessuten et stykke å gå fra fergekaien til busstilbudet.  

Det er to aktuelle busser som tar trafikantene inn til Stavanger sentrum – buss nummer 1 fra 

Skolebryggå eller buss nummer 38 fra Bjørnøy. Buss nummer 1 har langt høyere frekvens enn 

nummer 38. Det er kun 7 daglige avganger mellom Bjørnøy og Fiskepiren, øvrige avganger 

kobler seg på rute 1 på Hundvåg og gir økt reisetid og flere bytter. Rute 1 som går fra 

Skolebryggå til Fiskepiren har langt hyppigere frekvens med fire avganger i timen og tar 13 

minutter.   

For å komme seg til buss nummer 1 må imidlertid trafikantene gå noe lenger, ca 800 meter (10 

minutter), mens de kun må gå 350 meter (5 minutter) for å komme seg til buss 38. På grunn av 

den vesentlig høyere frekvensen antar vi likevel at de fleste vil velge å benytte seg av rute 1 

som videre transportmiddel, og det er dette som legges inn i beregningene i kapittel 3. På 

grunn av prioritering på bybrua som følge av Ryfast er det ikke lagt inn forsinkelser i 

kollektivtilbudet. 

For passasjerene som har med bil på ferga vil reisetiden med bil være omtrent 16,7 minutter, 

og det må betales 35,2 kroner i bompenger. Elbilene betaler ikke bompenger. I tillegg kommer 



 

 

utgiftene ved å kjøre bilen 12 km.  Som nevnt under scenario 0 ser vi dessuten bort fra 

parkeringsavgifter for bilreisene, da de vil være de samme for alle scenarier. 

Scenario 3 – Eldrift og endret anløpssted til Bjørnøy 

Dette scenariet antar samme kollektivtilbud og reisekjeder som scenario 2, men har i tillegg 

lagt inn en forutsetning om elektrifisering av ferga. Dette innebærer at frekvens, reisetid etc. 

vil være som i scenario 2, og vi vil dermed få samme antall reiser. Elektrifisert drift vil imidlertid 

få konsekvenser for driftskostnader og miljøutslipp, som diskuteres i kapittel 3. 

Oppsummert om kollektivtilbudet i de ulike scenariene 

Tabell 4: Oppsummert om kjennetegn ved gjennomsnittsreisen i rush for ulike scenarier. 

 Scenario 0  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Fergepassasjerer uten bil 

Frekvens 60 min  60 min  30 min på ferga 

15 min på buss 

30 min på ferga 

15 min på buss 

Bytter 0 0 1  1 

Takst 29 kr 29 kr 26 kr 26 kr 

Tilbringertid 5 min på Vassøy 5 min på Vassøy 5 min+ 10 min på 

Bjørnøy 

5 min+ 10 min på 

Bjørnøy 

Reisetid 22 min  22 min  8 min på ferga  

13 min på buss  

8 min på ferga  

13 min på buss 

Fergepassasjerer med bil 

Frekvens 60 min  60 min  30 min  30 min  

Reisetid  22 min  22 min  8 min på ferga 

16,7 min i bil 

8 min på ferga 

16,7 min i bil 

Tilbringertid  2 min 2 min 2 min 2 min 

Takst 43,5 kr 

Elbil: 21,75 kr 

43,5 kr 

Elbil: 21,75 kr 

35.5 kr 

Elbil: 17,75 kr 

35,5 kr 

Elbil: 17,75 kr 

 

 

Bompenger - - 35,2 kr 

Elbil: 0 kr 

35,2 kr 

Elbil: 0 kr 

Hurtigbåt 

Frekvens 60 min  60 min  60 min  60 min  

Reisetid 15 min 15 min 15 min 15 min 

Bytter 0 0 0 0 

Tilbringertid 5 min 5 min 5 min 5 min 

Takst 35 kr 35 kr 35 kr 35 kr 
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3 Konsekvenser av endret driftsopplegg 

Endret driftsopplegg på Vassøyferga vil blant annet påvirke reiser, kostnader og miljøutslipp. 

For eksempel vil den kortere ruten kunne gi økt frekvens, og kortere reisetid, men samtidig 

flere bytter og økt gangtid. De ulike scenariene vil dessuten kunne gi økt belastning på dagens 

buss- og hurtigbåttilbud, som kan skape behov for utvidelser i tilbudet sammenlignet med i 

dag. Videre vil eldrift sammenlignet med diesel påvirke både kostnader og utslipp. Ved å 

sammenligne de ulike scenariene med dagens situasjon kan vi isolere effektene av de 

endringer i kollektivtilbudet som scenariene representerer sammenlignet med dagens 

situasjon. Under gjennomgår vi estimerte etterspørselseffekter (kap 3.1), samt konsekvenser 

for utslipp av klimagasser og lokal luftforurensing (kap. 3.2), og driftskostnader (kap. 3.2): 

 Etterspørselseffekt  

Scenariene som innebærer endret anløpssted vil innebære endringer i kollektivtilbudet 

sammenlignet med dagens situasjon. For eksempel vil den kortere ruten kunne gi økt frekvens, 

og kortere reisetid, men samtidig flere bytter og økt gangtid. Dagens busstilbud mellom 

Bjørnøy og Stavanger vil påvirke reisen til de som reiser med ferga uten bil, mens 

trafikkbelastning og reisetid med bil fra Bjørnøy til sentrum påvirker de som reiser med bil på 

ferga i dag.  

For å beregne etterspørselseffekten av å flytte avløpssted benyttes generaliserte 

reisekostnader (GK). Teorien bak trafikantenes GK forutsetter at trafikantene vil reise på en 

raskest og mest mulig komfortabel måte for å komme seg til skole, fritidsaktivitet eller jobb. 

Ikke bare billettprisen, men også reisetiden medfører en kostnad, eller belastning. Målet for 

trafikantene er å reise på en måte som er minst mulig belastende, dvs. på en måte som gir 

lavest mulig kostnad. For å beregne GK tar vi utgangspunkt i de lokale tidsverdiene i tabell 1 

(kap. 1.3) og kjennetegnene ved en gjennomsnittsreise i de ulike scenariene i tabell 2 (kap 2.3).  

Generaliserte reisekostnader gitt dagens kollektivtilbud 

Figuren under viser GK for en reise mellom Vassøy og Stavanger sentrum i dagens situasjon 

med ferge og hurtigbåt. Vi ser at med en tidsverdi på 71,3 kr per time vil 22 minutters reisetid 

på ferga tilsvare en belastning på 26 kr, mens 15 minutters reisetid på hurtigbåten tilsvarer 18 

kr. Ettersom ferga og hurtigbåten har samme frekvens er belastningen knyttet til ventetid lik 

for de tre alternativene. Rabattstrukturen på Vassøyferga fører imidlertid til at det sammenlagt 

er liten forskjell på å reise med ferga eller hurtigbåten for en som reiser uten bil, til tross for at 

reisetiden med hurtigbåten er kortere.  



 

 

Videre ser vi at tilbringertiden er kortere og mindre belastende for de som kjører bil til ferga 

enn de som går til ferge eller hurtigbåt. Men siden taksten er relativt mye høyere oppleves det 

totalt sett noe mer belastende å reise med bil enn uten bil. 

Vi må anta at de som velger å reise med bil har behov for bil i Stavanger som ikke fanges opp 

av GK. For de som reiser uten bil er hurtigbåten alternativet med lavest belastning, men 

differansen til ferga er svært liten. Reisende med sykkel velger ifølge Kolumbus å reise med 

ferga framfor hurtigbåten for å være sikker på å få med sykkelen. Likheten mellom de to 

alternativene reflekterer reisestatistikken presentert tidligere som viser at om lag like mange 

velger å reise med hurtigbåt som med ferge uten bil i morgenrushet.  

 
Figur 6: Generaliserte reisekostnader for en reise med ferge med bil, uten bil og med hurtigbåt.  

Når vi skal vurdere effekten på reiser, utslipp og driftskostnader som følge av endringer i 

dagens tilbud er det mulig å se for seg flere alternative forutsetninger knyttet til rutetilbud og 

kapasitet på ferga, som vil påvirke resultatene. Vi gjør derfor tre ulike beregninger for å 

illustrere mulighetene som ligger i å variere kapasiteten/fergestørrelsen og frekvensen på 

strekningen:  

1. Alternativ 1: Doblet frekvens til Bjørnøy og dagens kapasitet  

Dette er hovedalternativet og utgangspunktet for beregningene. Vi antar at frekvensen 

dobles når anløpssted endres i scenario 2 og 3. Videre antar vi dagens fergestørrelse. 

2. Alternativ 2: Doblet frekvens til Bjørnøy og redusert kapasitet  

Når frekvensen dobles er det også naturlig å se for seg at trafikken sprer seg mer 

utover avgangene slik at det blir behov for mindre kapasitet på ferga. I dette 

alternativet antar vi derfor at det settes inn en mindre ferge som følge av at 

frekvensen dobles i scenario 2 og 3. Som et eksempel ser vi på en ferge med 20 PBE i 

stedet for dagens 38 PBE. 

3. Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

Vassøyferga har relativt høy frekvens allerede, og gitt de lave passasjertallene er det 

usikkert om det er behov for å doble frekvensen. Som et alternativ ser vi derfor også 

på en situasjon hvor en ikke velger å doble frekvensen i scenario 2 og 3 – det vil si at en 

har samme frekvens som i dag samtidig som strekningen halveres. Siden frekvensen 

ikke dobles beholder vi imidlertid dagens kapasitet på ferga. 
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Alternativ 1: Doblet frekvens til Bjørnøy og dagens kapasitet  

Figuren under viser generaliserte reisekostnader for de ulike scenariene. Scenario 1, som 

innebærer elektrifisering av dagens strekning, gir samme reisekostnad som i 0-scenariet. 

Scenario 2 og 3 innebærer endret anløpssted og økt frekvens, noe som påvirker GK for de som 

reiser med ferge. Belastningen øker til tross for at frekvensen på ferga er doblet. Det er fordi 

reduksjonen i ventetid ikke veier opp for belastningen som følger med reisen fra Bjørnøy til 

Stavanger sentrum.  

Belastningen øker mest for de som reiser med bil som får en 51 prosent dyrere reise, til tross 

for at reisetiden reduseres med 23 prosent. Dette skyldes blant annet at kjøretiden i bil 

oppleves som mer belastende enn reisetiden på ferga, og at den reisende må betale drivstoff 

og bompenger for bilreisen fra Bjørnøy til Stavanger sentrum. Doblet frekvens og redusert 

reisetid reduserer belastningen med omtrent 35 kroner, som er veier opp for den økte 

reisetiden med bil fra Bjørnøy til Stavanger som gir nesten 30 kroner i økte kostnader. Men 

besparelsen veier ikke på langt nær opp for bompenger og bilkostnader som utgjør omtrent 70 

kroner samlet (den grå delen av figuren under).  

 
Figur 7: Tid og GK for en fergereise med bil i dagens situasjon og ved endret anløpssted og doblet 

frekvens.    

Videre ser vi at for reisende uten bil vil tidsbruken øke med tre prosent fordi reduksjonen i 

reisetid på ferga og ventetid som følge av økt frekvens ikke gjør opp for økt samlet reisetid og 

gangtid på Bjørnøy. Samlet belastning øker med 46 prosent, noe som i stor grad skyldes 

belastningen knyttet til byttet fra ferge til buss på Bjørnøy.  Redusert ombordtid og ventetid 

bidrar til en besparelse på 35 kroner, som langt på vei overstiger den ekstra reisetiden med 

buss fra Bjørnøy som beregnes til 15 kroner i økt reisekostnad. Men selve byttet på Bjørnøy gir 

totalt 67 kroner i økt reisebelastning, slik at den samlede belastningen knyttet til reisen øker. 

Den store kostnaden knyttet til byttet synliggjør at det kan være betydelige gevinster knyttet 

til å gjøre byttet på Bjørnøy mindre belastende for trafikantene dersom et scenario med nytt 

anløpssted velges (det vil si redusere den grønne delen i figuren under).   



 

 

 
Figur 8: Tid og GK for en fergereise uten bil i dagens situasjon og ved endret anløpssted og doblet 

frekvens.    

GK-beregningene over har vist at, gitt dagens rammebetingelser for bytte på Bjørnøy, så øker 

reisebelastningen for reiser både med og uten bil (henholdsvis 51 og 46 prosent). Økt 

reisebelastning reduserer etterspørselen etter reiser fordi noen trafikanter ikke lengre har 

betalingsvillighet til å gjennomføre reisen. Våre beregninger viser at scenario 2 og 3 med 

endret anløpssted og doblet frekvens, kan medføre en nedgang i etterspørsel på 19 prosent 

blant de som reiser med bil og 24 prosent blant de som reiser uten bil. I den dimensjonerende 

timen i morgenrushet tilsvarer dette en nedgang fra 30 til 24 passasjerer med bil, og en 

nedgang fra 40 til 31 passasjerer uten bil. Den dimensjonerende timen er definert av 

avgangene med flest passasjerer med og uten bil for å illustrere tilfellet med maksimal 

trengsel.  

 
Figur 9: Endring i samlet belastning ved en gjennomsnittsreise mellom Vassøy og Stavanger sentrum som 

følge av å endre anløpssted, samt effekt på etterspørselen etter fergereiser.  

Når passasjerene med bil reiser videre fra Bjørnøy til Stavanger sentrum øker trengselen på 

veien, men fordi Ryfast er dimensjonert til å håndtere langt høyere trafikkvekst vil ikke dette 

ha betydelig utslag på reisetiden med bil.    
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Til tross for negativ etterspørselseffekt vil endret anløpssted også gi noe større trafikk på 

bussene fra Hundvåg. Passasjerstatistikk fra Kolumbus viser at buss nr 1 i dag har god kapasitet 

på de fleste avganger. Høyeste registrerte antall passasjerer på bussen i august og september 

2017 er 69 personer på en avgang i morgenrushet inn mot Stavanger, mens det ser ut til å 

være større spredning på reisene tilbake om ettermiddagen. Med passasjerene uten bil på 

Vassøyferga øker passasjertallet på den dimensjonerende avgangen fra 69 til 100 påstigende 

mellom Brislingveien og Stavanger.  

Rute 1 blir kjørt med tre busstyper som har 44, 56 og 52 sitteplasser, og totalt 97, 123 og 148 

sitte- og ståplasser. Dersom vi antar at en av de største busstypene settes inn på avgangen 

med høyest trengsel er det ikke behov for å øke kapasiteten på bussen som følge av endret 

anløpssted. Samme konklusjon gjelder dersom vi benytter en priselastisitet på -0.1.    

Størrelsen på reduksjonen i etterspørsel avhenger av de reisenes priselastisitet. For å belyse 

usikkerheten i beregningen viser figuren under hvordan etterspørselseffekten kan variere fra 

10-13 prosent til 24-29 prosent reduksjon i reiseomfanget. Dette utgjør et betydelig 

usikkerhetsintervall, og en lokal undersøkelse blant de reisende kan redusere usikkerheten. 

Valg av priselastisitet påvirker ikke slutningen om at endret anløpssted medfører en negativ 

etterspørselseffekt, kun størrelsen på effekten.  

 
Figur 10: Endring i etterspørsel som følge av endret anløpssted og doblet frekvens. Effekten avhenger av 

priselastisitet.     

Nedgangen i etterspørsel kan reduseres eller unngås dersom en setter inn målrettede tiltak for 

de reisende. For reisende uten bil så vi at det i stor grad er byttet på Bjørnøy som gir økt 

belastning. Dersom bussene eksempelvis går fra selve fergeleie og korresponderer perfekt 

med fergen vil direkte byttekostnad, gangtid til bytte og ventetid ved bytte reduseres. Dette 

kan gjøre at en unngår den negative etterspørselseffekten, men vil antagelig være vanskelig og 

kostbart å gjennomføre i praksis. Alle tiltak som reduserer belastningen ved bytte kan 

imidlertid bidra til å redusere etterspørselseffekten. Å sette inn bysykler eller andre former for 

shuttleforbindelse mellom fergeleie og busstoppet kan være et slikt tiltak. 

For reisende med bil er det vanskeligere å sette inn tiltak for å redusere etterspørselseffekten 

fordi det er reisetid og kjørekostnader som øker med scenario 2 og 3. Her er det først og 

fremst bompengene og bilkostnadene knyttet til bilreisen fra Bjørnøy til Stavanger som gjør at 

de generaliserte reisekostnadene øker.  



 

 

Alternativ 2: Doblet frekvens til Bjørnøy og redusert kapasitet 

I dette alternativet antar vi at det settes inn en mindre ferge, og som et eksempel ser vi på en 

ferge med 20 PBE i stedet for dagens 38 PBE. Beregningene ovenfor viser at endret anløpssted 

og doblet frekvens kan medføre en nedgang i etterspørsel på 19 prosent blant de som reiser 

med bil og 24 prosent blant de som reiser uten bil gitt en priselastisitet på -0.2. I den 

dimensjonerende timen i morgenrushet tilsvarer dette en nedgang fra 30 til 24 passasjerer 

med bil, og en nedgang fra 40 til 31 passasjerer uten bil.  

To avganger per time med 20 PBE per avgang er tilstrekkelig for å frakte 24 passasjer med bil 

og 31 passasjerer uten bil i den dimensjonerende rushtimen om morgenen. Dette alternativet 

har dermed ingen ytterligere etterspørselseffekt sammenliknet med dagens fergestørrelse.   

Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

I dette alternativet antar vi dagens frekvens på den kortere strekningen mellom Vassøy og 

Bjørnøy, noe som innebærer at antall rutekm mer enn halveres sammenlignet med dagens 

situasjon. Økt frekvens er en positiv effekt for trafikantene som i dette alternativet faller bort, 

og den negative etterspørselseffekten øker sammenlignet med beregningene over.  

For passasjerer med bil øker reisekostnadene med 88 prosent og for passasjerer uten bil øker 

reisekostnadene med 67 prosent. Dette medfører en nedgang i etterspørsel for de to 

gruppene på henholdsvis 26 og 31 prosent, gitt en priselastisitet på -0.2. I den 

dimensjonerende timen i morgenrushet tilsvarer dette en nedgang fra 30 til 22 passasjerer 

med bil, og en nedgang fra 40 til 28 passasjerer uten bil.  

 
Figur 11: Endring i samlet belastning ved en gjennomsnittsreise mellom Vassøy og Stavanger sentrum 

som følge av å endre anløpssted, men beholde dagens frekvens, samt etterspørselseffekt. 

Oppsummert 

Scenario 1, som innebærer elektrifisering av dagens strekning, gir samme reisekostnad som i  

dagens situasjon og dermed ingen etterspørselseffekt. Scenario 2 og 3 innebærer endret 

anløpssted og økt frekvens, noe som øker belastningen ved reisen og gir en negativ 

etterspørselseffekt. Våre beregninger viser en nedgang i etterspørsel på om lag 19 prosent for 

reisende med bil og 24 prosent for reisende uten bil.  
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En reduksjon i kapasiteten på ferga fra 38 til 20 PBE vil ikke påvirke etterspørselen ytterligere. 

Det er fordi doblet frekvens sørger for at samlet kapasitet er tilstrekkelig til passasjerene i den 

dimensjonerende timen.   

Dersom en kjører dagens frekvens øker nedgangen i etterspørsel til 24 prosent for reisende 

med bil og 30 prosent for reisende uten bil. Dette skyldes at trafikantene ikke får gevinsten ved 

doblet frekvens.  

Til tross for negativ etterspørselseffekt vil endret anløpssted gi noe større trafikk på veien og 

på bussene fra Hundvåg til Stavanger sentrum. Beregningene viser at økningen i trafikk ikke er 

stor nok til å påvirke kapasitetsbehovet på vei eller buss.  

Figuren under oppsummerer gjennomsnittlig prosentvis endring i etterspørsel som følge av de 

ulike scenariene og alternative beregningene.  

 
Figur 12: Etterspørsel etter båtreiser sammenlignet med dagens situasjon. Prosentvis endring. 

 

 Endring i utslipp og energiforbruk 

Scenariene for Vassøyferga vil påvirke utslippene av klimagasser og lokal luftforurensing 

ettersom omlegging til eldrift reduser utslipp per rutekm og omlegging av anløpssted 

reduserer antall rutekm. I tillegg vil en omlegging av anløpssted til Bjørnøy generere økt 

trafikkbelastning på Hundvåg fordi bilene som kommer med ferga må kjøre fra Bjørnøy til 

Stavanger sentrum. Dette vil påvirke utslipp fra biltrafikk i tillegg til at en får endret utslipp fra 

fergetrafikken.  

For å beregne utslipp og energiforbruk for de ulike scenariene tar vi utgangspunkt i dagens 

utslipp og innhentede normtall for eldrift og fergestørrelse, som gjengitt i kapittel 1.3.  

Som nevnt i kapittel 3.1 ser vi på tre alternative beregninger for å illustrere mulighetene som 

ligger i å variere kapasiteten/fergestørrelsen og frekvensen på strekningen: 



 

 

1. Alternativ 1: Doblet frekvens til Bjørnøy og samme kapasitet som i dag  

Dette er hovedalternativet og utgangspunktet for beregningene. Vi antar at frekvensen 

dobles når anløpssted endres i scenario 2 og 3. Videre antar vi dagens fergestørrelse. 

2. Alternativ 2: Doblet frekvens til Bjørnøy og redusert kapasitet  

Når frekvensen dobles er det også naturlig å se for seg at trafikken sprer seg mer 

utover avgangene slik at det blir behov for mindre kapasitet på ferga. I dette 

alternativet antar vi derfor at det settes inn en mindre ferge som følge av at 

frekvensen dobles i scenario 2 og 3. Som et eksempel ser vi på en ferge med 20 PBE i 

stedet for dagens 38 PBE. 

3. Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

Vassøyferga har relativt høy frekvens allerede, og gitt de lave passasjertallene er det 

usikkert om det er behov for å doble frekvensen. Som et alternativ ser vi derfor også 

på en situasjon hvor en ikke velger å doble frekvensen i scenario 2 og 3 – det vil si at en 

har samme frekvens som i dag samtidig som strekningen reduseres. Siden frekvensen 

ikke dobles beholder vi imidlertid dagens kapasitet på ferga. 

Alternativ 1: Doblet frekvens til Bjørnøy og dagens kapasitet 

I dette alternativet vil utkjørte km ved endret anløpssted være det 2/3 av dagens situasjon 

fordi strekningen Vassøy-Stavanger er 4,2 km og strekningen Vassøy-Bjørnøy er 1,4 km i følge 

Kolumbus. Tilbudet kjøres med samme størrelse på ferga som i dag. Endringen i rutekm og 

elektrifisering vil påvirker utslippene fra ferga. Vassøyferga har i dag et årlig dieselforbruk på 

ca. 330 000 liter eller 277 tonn. Gitt utslipp av CO2-ekvivalenter på 3,2 kg per kg diesel, 

innebærer dette at dagens drift gir utslipp av CO2-ekvivalenter tilsvarende 887 tonn.   

Elektrifisering av Vassøyferga vil gi betydelige besparelser i utslipp fra selve fergedriften. 

Basert på normtall fra DNV GL (2015a) vil elektrifisering gi et energiforbruk på om lag 1,2 

millioner kWh/år. Dette energiforbruket tilsvarer utslipp av 91 tonn årlig gitt utslippstall på 75g 

CO2-ekvivalenter/kWh (Statens vegvesen, 2015 og DNVGL 2015a).  

Scenario 2 og 3 vil medføre reduserte rutekm, men også økt bilkjøring, siden passasjerer med 

bil på ferga må kjøre strekningen på 10,7 km fra Bjørnøy til Stavanger sentrum. Gitt daglig 

hverdagstrafikk på 293 biler (begge retninger) tilsvarer dette omtrent 96.000 årlige bilreiser7 

og 1.000.000 utkjørte km. Gitt SSBs utslippstall per km for personbiler8 fra SSB (2015) tilsvarer 

dette 150 tonn CO2 årlig. Korrigerer vi for fem prosent elbiler blir utslippene på 143 tonn årlig. 

Utslippene fra bil i scenariene som innebærer endret ankomststed til Bjørnøy fører til at den 

største utslippsbesparelsen oppnås ved å elektrifisere dagens drift mellom Vassøy og 

Stavanger (scenario 1). Da kan man oppnå 90 prosent reduksjon i utslippene. Elektrifisering av 

strekningen mellom Vassøy og Bjørnøy (scenario 3) kan også gi vesentlige besparelser på 

omtrent 77 prosent sammenlignet med dagens situasjon. 

                                                           
7 Hverdagsreiser er justert til daglige reiser basert på en faktor på 0,9, og multiplisert med 365 dager. 
8 SSB oppgir utslipp for diesel- og bensinbiler. Dagens fordeling av bensin- og dieselbiler er benyttet for å 
få et gjennomsnitt. 



 
Vassøyferga  

 Vurdering av konsekvenser som følge av elektrifisering og endret driftsopplegg  
 

27 
 

 
Figur 13: CO2-utslipp i de ulike scenariene. Samme kapasitet i alle scenarier. Tall i tonn CO2-ekvivalenter. 

Alternativ 2: Doblet frekvens til Bjørnøy og redusert kapasitet 

Dette alternativet innebærer en nedgang i rutekm som i alternativ 1, men med en ferge som 

har 20 PBE i stedet for dagens nivå på 38 PBE. En mindre ferge har lavere energiforbruk, og vil 

dermed gi lavere årlige utslippstall. Figuren under viser hvordan utslippene endres når 

fergestørrelsen reduseres i de ulike scenariene.  

I scenario 1 med elferge, dagens strekning og dagens frekvens vil reduksjonen i fergestørrelse 

gi en nedgang i utslipp på 9 prosent sammenliknet med en større ferge. Sammenliknet med 

dagens situasjon er nedgangen på hele 91 prosent. Dette vil imidlertid gi kapasitetsproblemer i 

den dimensjonerende timen.  

I scenario 2 og 3 reduseres utslippene fra ferga ettersom antall rutekm går ned med endret 

anløpssted. I scenario 2 med dieseldrift, anløp på Bjørnøy og doblet frekvens vil redusert 

fergestørrelse redusere utslippene fra ferga, men de totale utslippene øker som følge av 

biltrafikk fra Bjørnøy til Stavanger. I scenario 3 med elferge, anløp på Bjørnøy og doblet 

frekvens vil reduksjonen i fergestørrelse redusere utslippene fra ferga. Sammenliknet med 

dagens situasjon er nedgangen på 78 prosent. 

 
Figur 14: CO2-utslipp i de ulike scenariene. Redusert kapasitet i scenario 1, 2 og 3. Tall i tonn CO2-

ekvivalenter. 

Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

Dette alternativet forutsetter dagens frekvens på den kortere strekningen mellom Vassøy og 

Bjørnøy i scenario 2 og 3, noe som innebærer at antall rutekm reduseres ytterligere 



 

 

sammenlignet med dagens situasjon. Samlet sett kan utslippene reduseres med 80 prosent fra 

dagens situasjon til scenario 3 som innebærer elektrifisering og nytt ankomststed på Bjørnøy. 

 
Figur 15: CO2-utslipp i de ulike scenariene. Redusert ruteproduksjon i scenario 2 og 3. Tall i tonn CO2-

ekvivalenter. 

Oppsummert 

Figuren under oppsummerer utslippsberegningene sammenlignet med dagens situasjon for de 

alternative kostnadsberegningene. Scenario 1, elektrifisering av dagens strekning, gir en 

besparelse på 796 tonn CO2-ekvivalenter.  

Scenario 2 og 3 innebærer økte utslipp fra biltrafikk, men også en reduksjon i rutekm ettersom 

dobbel frekvens mellom Vassøy og Bjørnøy vil tilsvare 2/3 av rutekm med dagens frekvens 

mellom Vassøy og Stavanger. Scenario 2, dieseldrift til Bjørnøy, gir en nedgang på 153 tonn 

CO2-ekvivalenter dersom frekvensen dobles. Utslippsbesparelsen øker med en mindre båt. 

Dersom kapasitet og frekvens holdes som i dag reduseres rutekm ytterligere og utslippene 

reduseres med 449 tonn relativt til dagens situasjon.  

Scenario 3, eldrift til Bjørnøy, kan gi nesten like stor reduksjon i utslippene som elektrifisering 

på dagens strekning (scenario 1). Samlet sett er imidlertid besparelsen noe lavere siden det er 

utslipp knyttet til de nye bilreisene fra Bjørnøy til sentrum.  

 
Figur 16: Utslippsbesparelse sammenlignet med dagens situasjon. Tall i tonn CO2-ekvivalenter. 
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 Endring i driftskostnader  

De ulike scenariene vil i tillegg til å påvirke trafikantenes reisekostnader også ha konsekvenser 

for driftskostnadene knyttet til kollektivtilbudet. En kortere fergestrekning med eldrift til 

Bjørnøy vil for eksempel kunne redusere kostnadene knyttet til selve fergetilbudet. I tillegg kan 

det være aktuelt å sette inn en mindre ferge på den kortere strekningen dersom frekvensen 

dobles, og en ikke får vesentlig endring i reiseomfang.  

For å beregne effektene på kostnader i de ulike scenariene vil vi ta utgangspunkt i kostnader 

knyttet til dagens drift og innhentede normtall for kostnader knyttet til eldrift og ulike 

fergestørrelser fra litteratursøket, som gjengitt i kapittel 1.3. Merk at det generelt finnes lite 

data om sammenhengen mellom kostnader og ulike former for driftsopplegg, og anslagene må 

dermed sees på som grove anslag. 

I likhet med utslippsvurderingene i kapittel 3.2 gjør vi tre ulike beregninger for å illustrere 

mulighetene som ligger i å variere kapasiteten/fergestørrelsen og frekvensen på strekningen: 

1. Alternativ 1: Doblet frekvens og samme kapasitet som i dag  

Dette er hovedalternativet og utgangspunktet for beregningene. Vi antar at frekvensen 

dobles når anløpssted endres i scenario 2 og 3. Videre antar vi dagens fergestørrelse. 

2. Alternativ 2: Doblet frekvens og redusert kapasitet  

I dette alternativet antar vi at det settes inn en mindre ferge som følge av at 

frekvensen dobles i scenario 2 og 3. Som et eksempel ser vi på en ferge med 20 PBE. 

3. Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

Som et alternativ ser vi på en situasjon hvor en ikke dobler frekvensen i scenario 2 og 3 

– det vil si at en har samme frekvens som i dag samtidig som strekningen reduseres 

med 2/3. Siden frekvensen ikke dobles beholder vi dagens kapasitet på ferga. 

Alternativ 1: Doblet frekvens og samme kapasitet som i dag 

Kolumbus budsjetterer med 20,3 millioner kroner i driftskostnader for Vassøyferga i 2017 og 

ferga har et årlig dieselforbruk på omtrent 330.000 liter. Gitt en dieselpris på 13,4 kroner9 per 

liter tilsvarer dette 4,4 millioner kroner, som utgjør omtrent 22 prosent av de totale 

driftskostnadene. I følge SSBs kostnadsindeks for norsk innenriks ferjetrafikk utgjør 

drivstoffkostnader i snitt 17 prosent10 av kostnadene (Rambøll, 2011). Nivået som er beregnet 

for Vassøyferga er noe høyere enn nivået som oppgis i SSBs indeks for innenriks fergedrift, 

men her vil det generelt være variasjoner avhengig av blant annet oljepris og størrelse på 

fergene. Videre er kapitalkostnadene estimert til 3,3 millioner kroner i dag, basert på 

anskaffelseskostnad for dieselferger som gjengitt i kapittel 1,3. Øvrige driftskostnader (f.eks 

mannskapskostnader og vedlikehold) beregnes til 12,6 millioner kroner basert på 

totalkostnaden på 20,3 millioner kroner og estimerte kapital- og drivstoffkostnader. 

                                                           
9 Gjennomsnittspris for januar-september 2017, SSB Tabell: 09654: Priser på drivstoff (kr per liter). 
10 Øvrige kostnadsposter er mannskap, vedlikehold, kapitalslit, administrasjon og rentekostnader. 



 

 

Elektrifisering av Vassøyferga vil gi betydelige besparelser i form av reduserte utgifter til 

drivstoff. Gitt dagens ruteproduksjon vil elektrifisering gi et energiforbruk på om lag 1,2 

millioner kWh/år. Med en energipris på 95 øre/kWh11 blir energikostnadene 1,1 millioner 

kroner per år. Dette gir en reduksjon i kostnader til drivstoff/energi på omtrent 74 prosent 

sammenlignet med dagens situasjon. I litteratursøket fant vi besparelser på mellom 50-80 

prosent (DNV GL 2015, 2016 og Siemens 2017). En kan forvente relativt store variasjoner i 

anslagene blant annet som følge av svingninger i energiprisene.  

Samtidig som vi finner vesentlige besparelser i drivstoffkostnader vil elfergene trolig gi økte 

kapitalkostnader, da elferger foreløpig er dyrere i innkjøp enn vanlige ferger. Gitt 10 millioner 

økte innkjøpskostnader for elferger (DNV GL, 2016), tilsvarer dette omtrent 580.000 kroner i 

økte årlige kapitalkostnader.   

 
Figur 17: Driftskostnader i de ulike scenariene. Tall i mill. kr. 

Samlet sett finner vi at driftskostnadene kan forventes å reduseres med 13 prosent 

sammenlignet med dagens situasjon dersom en elektrifiserer driften på dagens strekning. 

Dette tilsvarer en besparelse på omtrent 2,8 millioner kroner. Elektrifisering og endret 

anløpssted (scenario 3) forventes å redusere driftskostnadene med 15 prosent. Effekten er 

større enn elektrifisering av dagens strekning fordi endret anløpssted innebærer reduserte 

rutekm selv om frekvensen dobles.    

Alternativ 2: Doblet frekvens og redusert kapasitet 

I dette alternativet kjøres en ferge som har 20 PBE i stedet for dagens 38 PBE. En mindre ferge 

har lavere innkjøpskostnad og driftskostnader, og vil dermed gi lavere årlige kostnadstall.  

Basert på anskaffelseskostnader knyttet til ulike fergestørrelser, som gjengitt i kapittel 1.3, får 

vi en investeringskostnad for dagens fergestørrelse på omtrent 57 millioner kroner. En 

fergestørrelse med kapasitet på 20 PBE har til sammenligning en investeringskostnad på 40 

millioner kroner. Det betyr at kapitalkostnadene kan reduseres med 43 prosent. Dagens 

fergestørrelse gir årlige kapitalkostnader på 3,3 millioner kroner, mens redusert kapasitet til 20 

PBE gir årlige kapitalkostnader tilsvarende 2,3 millioner kroner. Overgangen til en mindre ferge 

kan altså redusere de årlige driftskostnadene med omtrent 1 million kroner. Samtidig beholdes 

forutsetningene om at en batteriferge er 10 millioner kroner dyrere i innkjøp enn en 

                                                           
11 Gjennomsnittspris 1. og 2. kvartal 2017, inklusive nettleie og avgifter. https://www.ssb.no/elkraftpris/  

https://www.ssb.no/elkraftpris/
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dieselferge, noe som øker kapitalkostnadene i scenario 1 og 3 med omtrent 580 millioner 

kroner.  

Videre vil en mindre ferge gi lavere driftskostnader enn en større ferge, blant annet som følge 

av behov for mindre mannskap og drivstoff. Jørgensen m.fl. (2007) gjengir at en økning i 

fergestørrelsen på 10 % vil øke kostnadene ved å seile en km ekstra med omtrent 2 %. Dersom 

denne justeringsfaktoren benyttes på både drivstoffkostnader og øvrige kostnader finner vi at 

reduksjonen i PBE-kapasitet gir 9 prosent lavere driftskostnader.  

Samlet sett fører disse forutsetningene til at samlede kostnader kan reduseres med 26 prosent 

fra dagens situasjon gitt nytt ankomststed på Bjørnøy og elektrifisert drift. Besparelsen 

tilsvarer omtrent 5,3 millioner kroner årlig. 

 
Figur 18: Driftskostnader i de ulike scenariene. Redusert kapasitet i scenario 2 og 3. Tall i mill. kr. 

Alternativ 3: Dagens frekvens og kapasitet 

Dette alternativet forutsetter dagens frekvens på den kortere strekningen mellom Vassøy og 

Bjørnøy i scenario 2 og 3, noe som innebærer at antall rutekm er en tredel av dagens rutekm, 

noe som kan gi ytterligere kostnadsbesparelser. Scenario 1 er akkurat som i alternativ 1.  

Med disse forutsetningene gir scenariet med elektrifisering og endret ankomststed (scenario 3) 

en besparelse på omtrent 3,5 millioner kroner årlig, noe som tilsvarer 17 prosent reduksjon i 

kostnadene sammenlignet med i dag. Men samtidig er det verdt å nevne at dette et mindre 

attraktivt tilbud for trafikantene, og en kan ikke forvente den samme etterspørselseffekten 

som i de to øvrige alternativene.  

 



 

 

Figur 19: Driftskostnader i de ulike scenariene. Dagens frekvens på ferga. Tall i mill. kr.  

Oppsummert 

Figuren under oppsummerer kostnadsbesparelsen sammenlignet med dagens situasjon for de 

alternative kostnadsberegningene. Elektrifisering av dagens strekning (scenario 1) gir en 

besparelse på 2,7 millioner kroner.  

Dieseldrift til Bjørnøy (Scenario 2) gir en besparelse på 1,5 millioner som følge av redusert 

ruteproduksjon til tross for dobbel frekvens. Dersom en reduserer kapasiteten ved å sette inn 

en mindre ferge kan en imidlertid oppnå en besparelse på 4,1 millioner kroner. Beregningene 

viser også at en kan oppnå en vesentlig besparelse dersom en ikke dobler frekvensen.   

Eldrift til Bjørnøy (Scenario 3) er det scenariet som gir størst reduksjon i driftskostnadene. Den 

største kostnadsbesparelsen oppnås ved å doble frekvensen og samtidig sette inn en ferge 

med mindre kapasitet. Dette alternativet kan gi en besparelse på 5,3 millioner kroner 

sammenlignet med dagens situasjon.  

Samlet sett betyr dette at eldrift av en mindre ferge er alternativet gir størst 

kostnadsbesparelse sammenliknet med dagens situasjon. Etterspørselsberegningene viste at 

redusert kapasitet fra 38 til 20 PBE er tilstrekkelig til å frakte de reisende fra Vassøy. Eldrift på 

mindre ferge framstår dermed som et realistisk alternativ.   

 
Figur 20: Kostnadsbesparelse sammenlignet med dagens situasjon. Tall i mill. kr. 

 Oppsummert om resultater i de ulike scenariene 

Scenario 1 med eldrift mellom Vassøy og Stavanger sentrum medfører en reduksjon i utslipp 

på 796 tonn CO2-ekvivalenter og en kostnadsbesparelse på 2,7 millioner kroner. Dersom 

fergestørrelsen reduseres kan effektene økes, men gitt dagens frekvens og trafikk i den 

dimensjonerende timen er det ikke realistisk å redusere kapasiteten. Scenariet medfører ingen 

etterspørselseffekt ettersom tilbudet til de reisende ikke endres.  

Scenario 2 med dieseldrift til Bjørnøy har en negativ etterspørselseffekt fordi belastningen ved 

en reise mellom Vassøy og Stavanger sentrum øker. Scenariet vil medføre økt bilkjøring, men 
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samlede utslipp går noe ned fordi fergas rutekm reduseres. Videre kan kostnadene reduseres 

med 4,1 millioner kroner dersom størrelsen på ferga reduseres. 

Scenario 3 med eldrift til Bjørnøy vil medføre samme etterspørselseffekt, med en nedgang på 

20-27 prosent avhengig av om frekvensen dobles. Utslippsbesparelsen vil være nesten like stor 

som ved elektrifisering på dagens strekning (scenario 1), men noe lavere siden det er utslipp 

knyttet til de nye bilreisene fra Bjørnøy til sentrum. Kostnadsbesparelsen kan økes til hele 5,3 

millioner dersom størrelsen på ferga reduseres. 

 
Figur 21: Oppsummering av effekter av endringer i driftsopplegget på Vassøyferga sammenliknet med 

dagens situasjon med dieseldrift mellom Vassøy og Stavanger sentrum.  

Eldrift på dagens strekning reduserer utslipp og kostnader uten å redusere reiser 

Samlet framstår elektrifisering på dagens strekning (scenario 1) som det beste alternativet når 

det kommer til etterspørsel og utslippsbesparelse. Alternativet innebærer ingen endring i 

etterspørsel og den største reduksjonen i utslipp av de studerte alternativene. Dette er positivt 

for trafikantene som beholder sitt gode kollektivtilbud. Dersom kapasiteten på ferga reduseres 

vil kostnadsbesparelsen øke. 20 PBE er imidlertid ikke tilstrekkelig for dagens trafikk på de 

mest trafikkerte avgangene, men dersom det utredes og finnes gjennomførbart kan dette 

imøtegås ved å øke ruteproduksjonen med tre ekstra avganger per dag.   



 

 

Gitt dagens ruteproduksjon er det scenario 3 med eldrift til Bjørnøy og redusert kapasitet som 

gir størst kostnadsbesparelse. Her er redusert kapasitet et godt virkemiddel ettersom 

frekvensen på ferga er doblet slik at en mindre ferge vil være tilstrekkelig til å frakte 

trafikkmengden også i den dimensjonerende timen. Kostnadsbesparelsen må veies opp mot 

redusert etterspørsel og en noe lavere utslippsbesparelse enn scenario 1.  

 På bakgrunn av dette anbefaler vi eldrift på dagens strekning. Dette medfører ingen endring i 

etterspørsel og reduserer utslippene med 796 tonn CO2-ekvivalenter. I tillegg unngås noe av 

investeringskostnadene ved å anlegge nytt fergestø og risikoen knyttet til eventuell brobygging 

på fergestøet unngås. Videre kan tilgang på landstrøm være enklere i Stavanger sentrum, men 

dette skal utredes på et senere tidspunkt. Redusert etterspørsel innebærer reduserte 

billettinntekter som Kolumbus må veie opp mot en eventuell kostnadsbesparelse.  

Usikkerhet ved beregningene 

Vår anbefaling bygger på forutsetningene presentert i kapittel 1 og 2. Beregningene inkluderer 

eksempelvis ikke investeringer i fergestø eller ladestruktur på land. Dersom det kommer en 

bro om 10 år, og det kreves store investeringer for å få på plass fergeløsningene, kan det bety 

at scenario 2 og 3 er mindre gunstig enn det som framkommer av våre analyser. Videre 

kartlegging av investeringer i infrastruktur vil gi viktig informasjon om forholdene som kreves 

for å få til eldrift på fergestrekningen.   

Erfaringsgrunnlaget fra eldrift i Norge svært tynt ettersom det per i dag kun er én elferge i 

drift. Vi benytter normtall fra eksisterende utredninger i våre beregninger med den 

usikkerheten slike tall innebærer sammenliknet med faktiske erfaringstall. Generelt finnes lite 

data om blant annet sammenhengen mellom kostnader og ulike former for driftsopplegg, og 

anslagene på kostnader må dermed sees på som grove anslag. 

Videre har vi antatt at en gjennomsnittsreise fra Vassøy om morgenen går til Stavanger 

sentrum. Det kan være situasjoner hvor en bilreise gjennom Hundvågstunnelen er en fordel for 

passasjerer med bil fordi de kommer nærmere målpunktet. Antakelig er det stor spredning i 

passasjerenes målpunkter, og dersom vi hadde gjennomført en reisevaneundersøkelse i 

området kunne vi mer nøyaktig fordelt reisene ut i byen noe som kan påvirke 

etterspørselsberegningene. Likeledes ville en undersøkelse av passasjerenes prisfølsomhet 

redusert usikkerheten i etterspørselsberegningene, som illustrert i kapittel 3.1.  

Det er også knyttet usikkerhet til anskaffelse av ferge for operatør på strekningen. Det er en 

risiko knyttet til investering i en ny elferge med fersk teknologi i rask utvikling, og en risiko 

knyttet til leie av dieselferge. Dette inngår ikke i beregningen vår, men vil påvirke operatørens 

samlede risikovurdering.  

Vi har i dette prosjektet analysert effektene av eldrift og å endre anløpssted gitt dagens tilbud 

på Vassøyferga. Vi har ikke sett på effekter av større endringer i tilbudet eller hva som ville 

være et optimalt tilbud gitt antall reiser og kostnadene ved å levere tilbudet. Analyser av 

tilbudet som helhet kan avdekke muligheter for å imøtekomme etterspørselseffektene kartlagt 

i dette prosjektet.  
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