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Sammendrag

I dette prosjektet er det beregnet hvor stor prisdifferensiering av fergetakster som skal til for å
overføre trafikk fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik. Beregningene er gjort for
tungtransport som reiser fra området rundt Brekstad fergekai til seks destinasjoner sør for
Trondheimsfjorden. Det er videre regnet på kostnader for reiser fra Viklemkrysset, Opphaug og
Krinsvatnet. Beregningene vil også gjelde for reiser som går motsatt vei; fra området sør for
Trondheimsfjorden til Fosen/Ørlandet.
Potensialet for å overføre trafikk fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik er størst for
reisene med destinasjon rundt Trondheim og langs E6. For reiser med destinasjon i og forbi
Orkanger har sambandet Brekstad-Valset svært god konkurranseflate, og prisdifferensieringen
må være meget høy for at trafikk skal overføres.
Våre beregninger viser at hvis prisen på sambandet Brekstad-Valset øker med ca 170 kr mens
prisen på Flakk-Rørvik holdes som i dag kan trolig tungtransporten med startpunkt Brekstad
fergekai og destinasjon Trondheim sentrum overføres til sambandet Flakk-Rørvik. Økes
prisdifferansen til ca 570 kr ser det ut til at tungtransporten kan velge sambandet Flakk-Rørvik
for reiser til Trondheim og Sandmoen. Dersom differensiering av pris heves til ca 640 kr ser det
ut til at tungtransporten kan velge dette sambandet for reiser til Trondheim, Klett, Sandmoen
og Berkåk via E6. Kroneverdiene avhenger av forutsetningene gjort i avsnitt 2.2.
Vi har også beregnet hvordan nødvendig differensiering påvirkes av startpunktet for reisen. Vi
beregner nødvendig prisdifferensiering for å overføre reiser fra Viklemkrysset, fra Opphaug og
fra krysset ved Krinsvatnet. Vi ser at jo lengre fra fergeleie på Brekstad startpunktet for reisen
er, dess lavere trenger prisdifferansen mellom fergene å være.
Det er knyttet usikkerhet til kostnadsanslagene og til trafikkmengden. På grunn av prosjektets
rammer ligger det ikke en transportmodellkjøring til grunn for analysen, og det er dermed gjort
anslag på trafikkgrunnlag som beskrevet i avsnitt 2.2. Resultatene må derfor tolkes med
varsomhet og anses som indikasjoner snarere enn en nøyaktig beskrivelse av virkeligheten.
Anslått nødvendig prisdifferensiering for overføring av trafikk vil kunne tolkes som et
prispåslag uten mulighet for rabatt, altså en ren ekstrasats for trafikk over Brekstad - Valset.
Det er også viktig å understreke at beregningene ikke tar hensyn til endring i totalt
trafikkvolum som går mellom de ulike destinasjonene. En mulig konsekvens av økte kostnader
er at regionen blir mindre attraktiv for næringstransport. På grunn av prosjektets rammer er
dette utelatt av analysen.
Fordi vi ikke kjenner tungtrafikkens destinasjoner har vi gjort eksempelberegninger for å
illustrere effekten av en prisdifferensiering. Dersom 50 prosent av tungtransporten som i dag
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I

Topptekst for partallssider

går over Brekstad-Valset har Trondheim sentrum som destinasjon kan en prisdifferensiering på
170 kr overføre 11 500 tungtransportreiser fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik per
år, gitt våre forutsetninger. Dersom 70 prosent av tungtransporten har Trondheim sentrum,
Klett, Sandmo eller Berkåk via E6 som destinasjon kan en prisdifferensiering på 640 kr overføre
16 100 tungtransportreiser til sambandet Flakk-Rørvik.

II

Urbanet Analyse rapport xx/xxxx

1 Bakgrunn og formål med oppdraget

Urbanet Analyse har vurdert hvor stor prisdifferensiering som skal til for å avlede tungtrafikk
fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik på oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkeskommunen vurderer ulike tiltak for å styrke sambandet Brekstad-Valset i perioden 20172019. Et alternativ er muligheten for å lede trafikk fra nevnte samband over til Flakk-Rørvik
som har bedre kapasitet.
Figur 1.1 viser de to nevnte sambandene inntegnet i kart over vestre del av
Trondheimsfjorden. Oppdraget består i å beregne en takst som gjør omkjøring fra (1) til (2) via
Fosen økonomisk lønnsomt for tungtrafikken.
Det skal også gjennomføres analyser av hvor dagens skille mellom Brekstad-Valset og FlakkRørvik som «beste rute» går. Beregningene foretas for et utvalg destinasjoner på sørsiden av
Trondheimsfjorden.

Figur 1.1: Sambandene som inngår i analysen.

Figur 1.2 viser destinasjonene for strekningene som studeres i analysen. Utgangspunktet er
Brekstad fergekai og destinasjonene er St.Olavs hospital i Trondheim, Sandmoen, Klett, Berkåk
via Løkken, Orkanger sykehus og Berkåk via E6 som angitt i avropet fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune.
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Figur 1.2: Kart over fergesambandene og destinasjonene i analyseområdet. Kilde: Google maps.
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2 Metode

Dette avsnittet beskriver metoden som er benyttet i beregningene i kapittel 4. Avsnitt 2.2
inneholder en beskrivelse av kilder og beregning av inndata.

2.1 Beskrivelse av modell
Vi har satt opp en enkel modell for å beregne den optimale ruten for tungtrafikk mellom et
utvalg destinasjoner som angitt i avropet. Rutevalget baseres på kostnadsberegning av ulike
rutealternativer. Vi antar at det totale tungtrafikkvolumet over sambandene ikke endres, og at
tiltaket med prisdifferensiering på fergesambandene kun påvirker rutevalget.
Kostnadsberegningen baseres på kjøretøykostnader per kilometer, driftskostnader inkludert
lønn per time og bompenge- og fergetakster relevante for de ulike rutene, samt data på
kjøreavstand og tidsbruk for ulike rutevalg. Vi legger til grunn at trafikken følger ruten med den
laveste kostnaden. Metoden er vist grafisk i figur 2.1. Fra et gitt punkt (f.eks. Brekstad fergekai)
beregnes kostnaden med å kjøre til en gitt destinasjon (f.eks. St. Olav i Trondheim) via
Brekstad-Valset eller Flakk-Rørvik, basert på elementene vist i figuren. Det er lagt til grunn av
kostnaden er lik i begge retninger.

Via Brekstad - Valset

Via Flakk - Rørvik

Distanseavhengige kostnader

Distanseavhengige kostnader

Tidsavhengige kostnader

Tidsavhengige kostnader

Bompenger

Bompenger

Fergetakster

Fergetakster

Figur 2.1: Skisse av modell.

På bakgrunn av inndata beregner modellen et kostnadsanslag for de ulike rutene. Differansen
mellom kostnadene kan tolkes som nødvendig prisdifferensiering for å overføre trafikk som
passerer gjennom punktet man har kostnadsberegnet. Mer presist vil tallet kunne tolkes som
et prispåslag uten mulighet for rabatt, altså en ren ekstrasats for trafikk over Brekstad - Valset.
Videre har vi antatt at veistandard på de to rutene er like, samt at andre forhold som kan
påvirke attraktiviteten (som raste/hvileplasser) er likt.
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Størrelsen på prisdifferansen mellom de to sambandene vil påvirke det geografiske punktet
hvor det er lønnsomt å velge Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset. Jo nærmere selve
fergeanløpet til Brekstad-Valset man ønsker å avlede trafikk, jo høyere må denne differansen
være. Det gjennomføres derfor tre ulike beregninger for å illustrere hvordan nødvendig
differensiering avhenger av ulike startpunkt, hvor den optimale ruten endres.
Først beregnes det geografiske punktet langs rv 710/715 over Fosen hvor det beste
rutealternativet bytter mellom Flakk-Rørvik og Brekstad-Valset med dagens takster. På denne
måten finner vi punktet hvor det i dag er optimalt å velge Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset
for de ulike destinasjonene. Punktet hvor reisen starter beregnes i km fra Brekstad fergekai.
Videre beregnes det nødvendig prisdifferensiering for å avlede trafikk fra Brekstad fergekai til
Rørvik via Fosen. Vi beregner også nødvendig prisdifferensiering for å overføre reiser fra
Viklemkrysset, fra Opphaug og fra krysset ved Krinsvatnet.
Til kostnadsberegningene hører også ventetidskostnader på fergekaia. Dette vil bestå av to
deler: Forventet ventetid dersom man får plass på ferga, og sannsynligheten for å ikke komme
med den avgangen man ønsker. Datagrunnlaget for andel gjenstående (et mål på
sannsynligheten for å ikke komme med ferga på første forsøk) på Flakk-Rørvik er vanskelig
tilgjengelig gitt prosjektets rammer, mens det var mulig å hente ut data for Brekstad-Valset.
Videre har vi undersøkt at frekvensen på de to sambandene er relativt lik for store deler av
døgnet (30 minutters frekvens)1. Siden frekvens er nesten lik, blir kapasitet i forhold til
etterspørsel (målt som andel gjenstående) på ferga avgjørende for ventetidskostnader.
Anslagene på differansen i ventetidskostnader mellom de to sambandene viser liten forskjell.
På bakgrunn av dette har vi utelatt ventetidskostnader i beregningene. En sentral forutsetning
er dermed at en eventuell økning i tungtransport over Flakk-Rørvik ikke påvirker
sannsynligheten for å ikke komme med ferga i en slik grad at ventetidskostnadene øker
vesentlig. Det forutsettes med andre ord ard Flakk-Rørvik har kapasitet til å ta unna en
eventuell trafikkøkning.

2.2 Generelt om inndata
I dette delkapitlet gjennomgår vi de ulike datakildene som er benyttet i analysen.

Distanseavhengige kostnader
Distanseavhengige kjøretøykostnader omfatter kostnader til drivstoff, olje og dekk,
reparasjoner og vedlikehold samt distanseavhengige avskrivninger. Drivstofforbruket for de
aktuelle kjøretøytyper er beregnet som en funksjon av blant annet fart, kurvatur og
stigningsforhold. Det er forutsatt at alle tunge kjøretøyer benytter diesel.

1

Frekvens på hverdager.
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Tabell 2.1: Kjøretøykostnader for tunge kjøretøy, kr/km (vist i 2013-kr, justert til 2015 i modell). Kilde:
Statens Vegvesen, Håndb.V712.
Kostnadskomponent

Lastebil

Vogntog/semitrailer

Drivstoff

3,27

3,78

Olje/dekk

0,64

1,06

Reparasjon mv.

1,45

2,19

Avskrivinger

0,43

0,73

Sum

5,79

7,76

Tidsavhengige kostnader
Tidskostnadene for tunge kjøretøy omfatter, i tillegg til lønnskostnader til sjåfør og
medhjelper, også tidsavhengige driftskostnader i form av administrasjon, kostnader til garasje
samt en tidsavhengig andel av kapitalkostnader og avgifter. Tidsavhengige kostnader påløper
både når kjøretøyet er i bevegelse og når det står stille. Tidsavhengige driftskostnader for
tunge kjøretøy i 2015-kr er 646 kr/time (Statens Vegvesen, Håndbok V712).

Ferge- og bomtakster
Fergetakster (inkludert bompenger) er innhentet fra de respektive fergeselskapenes nettsider.
Takstene er inndelt i grupper etter størrelsen på kjøretøyet. Ved hjelp av statistikk fra
fergedatabanken, har vi laget et vektet snitt for kostnad per fergetur ut fra hvor stor andel
ulike lengdegrupper utgjør. Dette gjelder imidlertid kun Brekstad-Valset, da gode nok data ikke
var tilgjengelig for Flakk-Rørvik. Der har vi imidlertid vektet takst etter lengdegrupper mellom
6-12m og større enn tolv meter ut fra en antagelse om at de utgjør henholdsvis 47 og 53
prosent av trafikken. Antagelsen er hentet fra Statens Vegvesen Håndbok V712 gjennom andel
lastebiler og vogntog som implisitt kan beregnes fra tidsavhengige kostnader for nevnte
kjøretøygrupper.
Videre er det lagt inn en forutsetning om andel turer med rabattkort på 74 prosent med 50
prosent rabatt. Dette er basert på et uvektet gjennomsnitt av syv2 samband som inngikk i

2

Disse sambandene er: Mortavika – Arsvågen, Halhjem- Sandvikvåg, Manheller – Fodnes, Anda-Lote,
Solevågen – Festøya, Molde – Vestnes og inkluderer kategoriene «storbrukerkort», «kontokort» og
«verdikort». Alle kortene er derfor plassert i samme kategori, hvilket impliserer en forenkling av
virkeligheten.
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reisevaneundersøkelse på riksveiferjesamband (Denstadli m.fl., 2013). Dette gir en
gjennomsnittstakst på 510 kr over Flakk-Rørvik og 420 kr over Brekstad – Valset.
Se vedlegg for oversikt over bompenger.

Avstand i kilometer og minutter
Avstander i tid og km mellom Brekstad fergekai og ulike destinasjoner er beregnet ved hjelp av
Google Maps (maps.google.com). Videre er det innhentet data på fartsgrenser fra
vegdatabanken ved hjelp av verktøyet vegkart.no.
Tabell 2.2: Avstander i km og minutter

Over FR

Kjøredistanse km
Over BV

Brekstad - TRH (St.Olav)
97

Reisetid min
Over FR
Over BV
111
110

95

Brekstad - Klett
104

81

106

85

213

122

140

54
150

Brekstad - Kringsvatnet

174
38

Brekstad - Rørvik

82

Brekstad - Sandmoen
Brekstad - Berkåk via Løkken
Brekstad - Orkanger sykehus
Brekstad - Berkåk via E6

Urbanet Analyse notat 102/2016

117

97

119

100

245

137

168

75

174

155

37
77
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3 Dagens situasjon

Dette kapitlet gir en oversikt over dagens situasjon, herunder konkurranseflaten mellom
sambandene Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik. Konkurranseflaten beregnes som forholdet
mellom kjørekostnaden for de to rutene, hvor verdier større enn 1 indikerer at Brekstad-Valset
er det rimeligste alternativet. Likeledes indikerer verdier under 1 at Flakk-Rørvik er det
rimeligste. Som tidligere nevnt er det knyttet noe usikkerhet til kostnadsanslagene. Man må
derfor tolke resultatene med varsomhet og anse dem som indikasjoner snarere enn en
fullstendig nøyaktig beskrivelse av virkeligheten.

3.1 Konkurranseflate fra Brekstad kai
Figur 3.1 viser konkurranseflaten mellom de to alternativene ved reiser fra Brekstad kai til ulike
destinasjoner. Figuren viser at det er relativt tett konkurranse på en del strekninger, og
betydelig forskjell på andre. For alle destinasjoner er ruten over Brekstad beregnet som det
rimeligste alternativet. Konkurransen er sterkest mot destinasjoner i Trondheim by, som St.
Olav, og i nærheten av Trondheim. Videre er det trolig noe konkurranse på destinasjoner langs
E6, som Berkåk via E6.
Destinasjonene hvor konkurranseflatene klart peker i retning av Brekstad- Valset ligger lengre
unna Trondheim. Flaten er over 2 til Orkanger sykehus, som ligger i Orkanger vest for
Trondheim. Det betyr at det er om lag dobbelt så kostbart i velge sambandet Flakk-Rørvik som
Brekstad-Valset målt i totale reisekostnader. Det samme gjelder ruta til Berkåk via Løkken, som
går vest for E6 ut av Trondheim. Dette viser at konkurranseflaten er bedre for Brekstad-Valset
jo lenger vest man ønsker å reise.

Figur 3.1: Konkurranseflater mellom rutene over Brekstad- Valset og Flakk-Rørvik fra Brekstad kai.
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3.2 Konkurranseflate fra Krinsvatnet
Konkurranseflatene fra Krinsvatnet til ulike destinasjoner er vist i figur 3.2. Sammenlignet med
konkurranseflatene i figur 3.1, er nesten samtlige i favør av Flakk-Rørvik. Unntaket er reiser til
Berkåk via Løkken og Orkanger Sykehus, som også har den høyeste flaten i favør BrekstadValset, for reiser fra Brekstad kai.
Reiser til Sandmoen, Klett, St. Olav og Berkåk via E6 har en konkurranseflate i favør av FlakkRørvik. Dette betyr at alle turer langs rv. 715 sør og nord for Krinsvatnet, også trolig har FlakkRørvik som det beste rutealternativet for samme destinasjoner. Dette antyder at man allerede
tiltrekker seg trafikk fra dette området med dagens takstsystem. Denne konklusjonen har vi
dessverre ingen øvrige data til å validere, og vil derfor være beheftet med noe usikkerhet.

Figur 3.2: Konkurranseflater mellom rutene over Brekstad- Valset og Flakk- Rørvik fra Krinsvatnet.

3.3 Trafikkvolum og befolkningsgrunnlag
Størrelsen på trafikkmengden som omfordeles mellom sambandene vil avhenge av
trafikkstrømmene internt og gjennom Fosen. Per i dag har vi ikke tilgang på et godt
datagrunnlag for å fremlegge en relevant transportmatrise, og gitt prosjektets rammer er det
heller ikke tilstrekkelig tid for en modellkjøring.
Vi har derfor innhentet data på trafikkvolum i utvalgte tellepunkter fra ViaNova/NorTraf og
Ferjedatabanken,befolkningsdata, og bedriftsdata fra SSB. Under antagelse om at disse
størrelsene er informative om reisestrømmene på Fosen vil vi forsøke å sannsynliggjøre hvor
store områder prisdifferensieringen vil dekke. Vi har imidlertid ikke noe grunnlag for å fastslå
endepunkt for reisene, altså hvor store andeler av trafikken fra ulike steder på Fosen/Ørlandet
som går til de ulike destinasjonene vi har gjort beregninger for.
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Figur 3.3 viser tellepunkt, ÅDT3 og årstall for registrering, samt ÅDT på Brekstad kai for (2012).
Det var ikke mulig å finne nyere tall for tellepunktene på land, slik at ÅDT-tall på
fergesambandet ble valgt til samme år for sammenlignbarhet. Vi må derfor anta at det ikke har
funnet sted betydelig endringer siden 2012-13. Det var ikke mulig å finne tall for
fergesambandet Flakk-Rørvik, men et tellepunkt nært kaia. Dette vil trolig ha en del
gjennomgangstrafikk som ikke skal via sambandet, og kan derfor ikke tolkes på lik linje som
tallet for Brekstad kai.
Kartet viser at de største trafikkvolumene er i områdene rundt Ørlandet/Bjugn og Rissa. Videre
er trafikkvolumet ved Krinsvatnet noe lavere, sammenlignet med de to foregående. Likevel
antyder det at en del tungtrafikk går gjennom dette punktet. Vi kan imidlertid ikke si noe om
hvor denne trafikken skal. Det kan være internt på Fosen eller videre ut av området. Tallene
for Brekstad fergekai viser at 70 ÅDT tungtrafikk fraktes gjennomsnittlig per dag over
sambandet. Som et grovt anslag går dermed i underkant av 50 % av tungtrafikken på
Ørlandet/Bjugn over fergesambandet.
Anslaget ovenfor antyder at prisdifferensieringen bør settes slik at man fanger reiser fra
nevnte område, dersom tiltaket skal påvirke faktiske trafikkstrømmer. Som vist ovenfor, er det
trolig at trafikk fra Krinsvatnet og sørover i dag har en konkurranseflate i favør av Flakk-Rørvik,
og man derfor ikke behøver å fange trafikken fra dette punktet.

Krinsvatnet
(2012): 110 ÅDT
Reitan (2013): 187
ÅDT

Brekstad (2013):
70 ÅDT
Rørvik (2013): 158 ÅDT

Figur 3.3: Trafikkvolum gjennom utvalgte tellepunkt. Kilde: ViaNova/NorTraf og Ferjedatabanken.

3

Årsdøgntrafikk; beregnet gjennomsnittlig trafikkmengde per virkedag. Kjøretøy over 6 m.
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Vi har supplert trafikktellingene med tall fra SSB over befolkningstetthet og bedrifter på
grunnkrets. Vi antar at dette er noenlunde representativt for transportstrømmene, men
tallene vil likevel være beheftet med betydelig usikkerhet, all den tid man ikke har data på de
faktiske transportstrømmene. En mulig feilkilde fremkommer dersom deler av tungtrafikken er
relatert til landbruksvirksomhet i mindre tettbefolkede strøk eller store industriområder.

Figur 3.4: Befolkningstetthet 2012. Kilde: SSB.

Kartet viser imidlertid at befolkningssentra er ved Ørlandet/Botngård, Åfjord, Rissa og rundt
Rørvik. Dette er også punktene hvor fergeanløpene ligger (foruten Åfjord). Dersom man antar
at befolkningsmønstret er representativt for transportstrømmene antyder dette at en
prisdifferensiering bør dekke området rundt Ørlandet/Bjugn for å ha en effekt på trafikken.
Figur 3.5 viser antall bedrifter og ansatte, hvor hver prikk representerer en bedrift og
størrelsen på prikken er proporsjonal med antall ansatte i bedriften. Kartet fokuserer på
områdene rundt de ulike destinasjonene som vi har beregnet kostnader for. Som man ser, er
den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i og rundt Trondheim by. Orkanger og Berkåk
har en del mindre arbeidsplasser. Dette gjelder også destinasjoner på veg til eller fra Orkanger
og Berkåk. Det er viktig å understreke at ikke bare antall arbeidsplasser vil være avgjørende for
tungtransportens destinasjoner, men også hvilke typer varer som fraktes. Dette er en mulig
feilkilde ved bruk av arbeidsplassdata.
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Figur 3.5: Bedrifter og arbeidsplasser sør for Trondheimsfjorden 2015. Kilde: SSB.

Figur 3.6 viser det samme datagrunnlaget for Fosen/Ørlandet. Vi ser at det største antallet
arbeidsplasser er konsentrert rundt flybasen på Ørlandet, Botngård og Rissa kommunesenter.
Som nevnt ovenfor, vil det være usikkerhet knyttet til hvor informative dataene er. I hvilken
grad ulike takster vil fange tungtrafikken avhenger også av målet med turen. På den annen
side, ser man altså en tydelig konsentrasjon rundt Brekstad-Kai og Botngård, av de områdene
som i dag ikke allerede har Flakk-Rørvik som det beste rutealternativet. Sammenstilt med data
ovenfor, viser dette aktualiteten av å beregne nødvendig prisdifferensiering for å få
tungtransport med utgangspunkt rundt Brekstad til å velge sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset, og videre at takstene kan innrettes for å fange trafikk med destinasjon i og
rundt Trondheim by.

Figur 3.6: Bedrifter og arbeidsplasser nord for Trondheimsfjorden 2015. Kilde: SSB.
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4 Beregninger

Oppdraget er å beregne en takst som gjør omkjøring fra fergesambandet Brekstad-Valset til
Flakk-Rørvik økonomisk lønnsomt for tungtrafikken. Som et første skritt beregnes dagens
kostnader forbundet med de to rutealternativene for tungtransport som skal fra Brekstad til
seks ulike destinasjoner sør for Trondheimsfjorden, i avsnitt 4.1. Før vi beregner nødvendig
prisdifferensiering for å flytte tungtransporten fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik
ser vi i avsnitt 4.2 på hvor det med dagens takster er aktuelt å velge sambandet Flakk-Rørvik.
Dette viser at det for noen destinasjoner er svært kostbart å velge Flakk-Rørvik.
Takstberegningene og prosentvis endring i totale kostnader er presentert i avsnitt 4.3.
Beregningene viser hva prisdifferansen på fergene må være for at tungtransporten skal velge å
kjøre til sambandet Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset når de står på Brekstad fergekai og
skal kjøre sørover til de ulike destinasjonene.
I avsnitt 4.4 ser vi på hvordan den nødvendige prisdifferansen varierer med startpunktet for
reisene. Vi beregner nødvendig prisdifferensiering for å overføre reiser fra Viklemkrysset, fra
Opphaug og fra krysset ved Krinsvatnet. Vi ser at jo lengre fra fergeleie på Brekstad
startpunktet for reisen er, dess lavere trenger prisdifferansen mellom fergene å være. Til slutt
diskuteres effekten av prisdifferensieringen ved å se på ulike scenarier for trafikkmengden.

4.1 Kostnader for strekningene
Tabell 4.1 viser totalkostnadene forbundet med kjøre fra Brekstad til seks destinasjoner sør for
Trondheimsfjorden. For noen av destinasjonene er det stor differanse i kostnadene forbundet
med å velge sambandet Flakk-Rørvik eller Brekstad-Valset.
Vi ser at prisdifferansen øker jo lenger vest destinasjon og reiserute sør for Trondheimsfjorden
ligger. For strekningen Brekstad til Berkåk via Løkken er differansen på hele kr 2 189 i favør av
Brekstad-Valset. For Strekningene til Trondheim og langs E6 er differansene mindre, noe som
tyder på at en mindre prisdifferanse på fergene kan bidra til å overføre trafikk fra BrekstadValset til Flakk-Rørvik.
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Tabell 4.1: Kostnader for de to ulike rutene fra Brekstad til seks destinasjoner.
Rute

Kostnad

Avstand km

Total tid

Bompenger

Fergetakst

Brekstad-St. Olavs hospital i Trondheim
Flakk-Rørvik

Kr 2 561

97 km

111 min

Kr 168

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 2 389

95 km

110 min

Kr 107

Kr 421

Flakk-Rørvik

Kr 2 747

104 km

117 min

Kr 234

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 2 128

81 km

97 min

Kr 86

Kr 421

Flakk-Rørvik

Kr 2 751

106 km

119 min

Kr 204

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 2 185

85 km

100 min

Kr 86

Kr 421

Brekstad-Klett

Brekstad-Sandmoen

Brekstad - Berkåk via Løkken
Flakk-Rørvik

Kr 4 954

213 km

245 min

Kr 290

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 2 764

122 km

137 min

Kr 0

Kr 421

Brekstad - Orkanger sykehus
Flakk-Rørvik

Kr 3 605

140 km

168 min

Kr 290

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 1 614

54 km

75 min

Kr 0

Kr 421

Flakk-Rørvik

Kr 3 854

174 km

174 min

Kr 234

Kr 511

Brekstad-Valset

Kr 3 215

150 km

155 min

Kr 56

Kr 421

Brekstad - Berkåk via E6
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4.2 Dagens knekkpunkt
Før vi beregner nødvendig prisdifferensiering for å flytte tungtransporten fra sambandet
Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik ser vi på hvor det med dagens takster er aktuelt å velge
sambandet Flakk-Rørvik. Dagens knekkpunkt er altså hvor vi anslår at tungtransporten i dag
velger sambandet Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset.
Figur 4.1 viser hvor det med dagens takster og gitt våre forutsetninger er like kostbart om
ruten går via Brekstad-Valset eller Flakk-Rørvik når målet er seks ulike destinasjoner sør for
Trondheimsfjorden. Når det er like kostbart kan vi anta at tungtransporten velger sambandet
Flakk-Rørvik. Hvor det med dagens takster er like kostbart måles i km fra Brekstad fergekai mot
Rørvik via Botngård og Krinsvatn. Figuren viser at 5,3 km fra Brekstad fergekai vil
tungtransporten velge sambandet Flakk-Rørvik med dagens takster når målet er St. Olavs
hospital i Trondheim. Tallet stiger jo lenger sør eller vest for Trondheim målet ligger.

Figur 4.1: Avstand i km fra Brekstad hvor det med dagens takster er like kostbart om ruten går via
Brekstad-Valset eller Flakk-Rørvik.

Som vist i avsnitt 3.1 er konkurranseflaten mellom Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik fra Brekstad
kai svært dårlig for destinasjonene Orkanger sykehus og Berkåk via Løkken. For sistnevnte ser
vi at startstedet må være hele 67 km fra Brekstad kai for at tungtransporten skal velge
sambandet Flakk-Rørvik. Dette er kun 15,4 km fra fergekaia på Rørvik.
Figur 4.2 viser dagens knekkpunkt i et kart hvor tall fra 1 til 6 indikerer de ulike destinasjonene.
1-tallet viser startpunktet hvor tungtransporten vil velge sambandet Flakk-Rørvik når
destinasjonen er St. Olavs hospital i Trondheim. 2 viser startpunktet når destinasjonen er Klett,
3 viser for destinasjonen Sandmoen, 4 for Berkåk via Løkken, 5 for Orkanger sykehus og 6 viser
startpunktet når destinasjonen er Berkåk via E6.
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Kartet viser at for destinasjonene rundt Trondheim og langs E6 vil tungtransporten kunne velge
Flakk-Rørvik selv om de er nærmere fergeleie på Brekstad. For destinasjonene 4 og 5 som er i
og forbi Orkanger vil tungtransporten kun velge Flakk-Rørvik hvis de er nærmere enn
henholdsvis 15,4 og 21,5 km fra fergekaia på Rørvik.
Kartet viser fra hvilke startpunkt tungtransporten i dag velger sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset. Det viser også at potensialet for å tiltrekke trafikk fra Brekstad-Valset til FlakkRørvik er størst for de reisene med destinasjon rundt Trondheim og langs E6.

Figur 4.2: Kart over knekkpunkter for valg av samband for seks destinasjoner.

4.3 Prisdifferensiering
Ved bruk av metoden beskrevet i kapittel 2 har vi beregnet prisdifferansen som kreves for å få
tungtransport til å velge sambandet Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset. Utgangspunktet for
reisen er fergekaia på Brekstad, og for å komme til sambandet Flakk-Rørvik må
tungtransporten kjøre 82,4 km via Botngård og Krinsvatn til Rørvik. Endepunktet for reisen er
seks ulike destinasjoner sør for Trondheimsfjorden.
Som et eksempel viser figur 4.3 de to alternative reiserutene for tungtransport fra Brekstad
fergekai til St. Olavs hospital i Trondheim. Vi ser at differansen i km er svært liten for de to
rutene, men at reisen over sambandet Brekstad-Valset gir den korteste ruten. Med en høyere
pris på sambandet Brekstad-Valset kan trafikken trekkes over til Flakk-Rørvik ved å gjøre dette
til det mest attraktive alternativet, økonomisk sett.
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Figur 4.3: Strekningen Brekstad fergeleie til St. Olavs hospital i Trondheim. Kilde: Google maps.

Figur 4.4: Prisdifferansen som skal til for at tungtransport skal velge sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset når de skal fra Brekstad fergekai til seks destinasjoner.
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Figur 4.4 viser hvor mye høyere prisen må være på sambandet Brekstad-Valset sammenliknet
med Flakk-Rørvik for å få tungtransporten til velge sistnevnte samband gitt våre
forutsetninger. Beregningene viser at for en reise fra Brekstad til St.Olavs hospital i Trondheim
må prisen på sambandet Brekstad-Valset være 172 kr høyere enn prisen på Flakk-Rørvik for at
tungtransporten skal velge Flakk-Rørvik. Når prisdifferansen er 172 kr er totalprisen på reisen
fra Brekstad til Trondheim lik uansett hvilken rute tungtransporten velger ifølge beregningene.
Når totalprisen som inkluderer bompenger, fergetakst, driftskostnader og tidskostnader er lik
kan vi kan forutsette at de velger Flakk-Rørvik. Merk at resultatet også gjelder for reiser fra
St.Olavs hospital i Trondheim til Brekstad fergekai.
Beregningene viser at differensiering av pris på 566 kr kan gjøre at tungtransporten velger
sambandet Flakk-Rørvik for reiser fra Brekstad til destinasjonene Trondheim og Sandmoen.
Dersom differensieringen av pris heves til 639 kr ser det ut til at tungtransporten vil velge
sambandet Flakk-Rørvik for reiser fra Brekstad til destinasjonene Trondheim, Klett, Sandmoen
og Berkåk via E6. De eksakte kroneverdiene avhenger av forutsetningene presentert i avsnitt
2.2.
For destinasjonene Bergkåk via Løkken og Orkanger sykehus ser det ut til at omveien til
sambandet Flakk-Rørvik er så stor at prisdifferansen må være rundt 2 000 kr for at de to rutene
skal være sidestilte. Med dagens fergepriser er det om lag dobbelt så kostbart å velge ruten
om Flakk-Rørvik. Det er imidlertid viktig å understreke at andre ruter som ikke går over noen
av fergesambandene kan fremstå som mer attraktive ved så høye ekstrakostnader.
Tabell 4.2. viser endringer i fergetakster og totale kostnader for de seks destinasjonene gitt at
prisdifferensieringen som er nødvendig for å overføre trafikken til Flakk-Rørvik for gitte
strekninger innføres. Dette illustrerer konsekvensene for tungtransporten dersom
prisdifferensiering innføres.
Beregningene over viste at en prisdifferensiering på 172 kr vil kunne overføre tungtransport
med destinasjon rundt St. Olavs hospital i Trondheim. Dette innebærer en takstøkning på
sambandet Brekstad-Valset på 41 prosent og at kostnadene ved å kjøre ruten via dette
sambandet øker med 7 prosent. Kostnadene ved å kjøre ruten om Flakk-Rørvik endres ikke.
For å overføre tungtransport med startpunkt Brekstad og destinasjon Klett til sambandet
Flakk-Rørvik så vi ovenfor at prisen på sambandet Brekstad-Valset må øke med om lag 619 kr
gitt våre forutsettinger. Tabellen under viser at dette innebærer at fergetaksten øker med
nesten 150 prosent og at totalprisen på reisen øker med i underkant av 30 prosent.
Prisdifferensieringen som skal til for å overføre tungtransport som skal til Orkanger sykehus er
på rundt 1 990 kr ifølge våre beregninger. Det innebærer en økning i fergetaksten på over 470
prosent og at de totale kostnadene knyttet til reisen blir om lag 120 prosent høyere enn de er i
dag. For strekningen Brekstad til Berkåk via Løkken vil fergetaksten måtte øke med over 500
prosent, mens de totale kostnadene øker med nesten 80 prosent. Dette viser igjen at å
overføre tungtrafikk med destinasjon i og forbi Orkanger er svært kostbart.

18

Prisdifferensiering av fergetakster

Tabell 4.2: Endringer i fergetakster og totale kostnader for de to ulike rutene fra Brekstad til seks
destinasjoner gitt nødvendig prisdifferensiering for å velge sambandet Flakk-Rørvik.
Rute

Fergetakst

Prisøkning på
ferge

Ny
fergetakst

Endring i
takst

Endring i
totalkostnad

Brekstad-St. Olavs hospital i Trondheim
Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 172

Kr 593

41 %

7%

Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 619

Kr 1040

147 %

29 %

Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 566

Kr 987

135 %

26 %

Brekstad-Klett

Brekstad-Sandmoen

Brekstad - Berkåk via Løkken
Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 2189

Kr 2 610

520 %

79 %

Brekstad - Orkanger sykehus
Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 1 991

Kr 2 411

473 %

123 %

Brekstad - Berkåk via E6
Flakk-Rørvik

Kr 511

Kr 0

Kr 511

0

0

Brekstad-Valset

Kr 421

Kr 639

Kr 1 059

152 %

20 %
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4.4 Effekten av å endre startpunktet
Beregningene over viser hva prisdifferansen på fergene må være for at tungtransporten skal
velge å kjøre til sambandet Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset når de står på Brekstad
fergekai og skal kjøre sørover til de ulike destinasjonene. Vi så at prisdifferansen må være 172
kr dersom destinasjonen er St. Olavs hospital i Trondheim, og over 500 kr for de andre
destinasjonene. I dette avsnittet undersøker vi hvordan nødvendig prisdifferensiering varierer
med startpunktet for reisen.
Tabell 4.3 oppsummerer nødvendig prisdifferanse for overføring av trafikk for fire startpunkt
og seks destinasjoner. Merk at resultatene også gjelder om reisene går motsatt vei. Tabellen
viser hvordan nødvendig prisdifferanse varierer etter hvilke reiser man ønsker å overføre.
Cellene uten innhold indikerer at det ikke er nødvendig med prisdifferensiering for å få
tungtransporten til å velge sambandet Flakk-Rørvik.
Tabell 4.3: Nødvendig prisdifferanse for å overføre tungtrafikk fra sambandet Brekstad-Valset til FlakkRørvik for fire startpunkt og seks destinasjoner.
Startpunkt
Destinasjon

Brekstad fergekai

Viklemkrysset

Opphaug

Krinsvatnet

St. Olavs hospital,
Trondheim

Kr 172

Kr 113

-

-

Klett

Kr 619

Kr 560

Kr 392

-

Sandmoen

Kr 566

Kr 507

Kr 338

-

Berkåk via Løkken

Kr 2 189

Kr 2 131

Kr 1 962

Kr 964

Orkanger sykehus

Kr 1 991

Kr 1 932

Kr 1 763

Kr 765

Berkåk via E6

Kr 639

Kr 580

Kr 411

-

Startpunkt Viklemkrysset
Viklemkrysset er krysset hvor Yrjars gate, Uthaugvegen og fylkesveg 241 møtes. Dette
startpunktet er 1,1 km eller 2 minutter fra Brekstad fergekai. Figur 4.5 viser nødvendig
prisdifferensiering for å overføre tungtrafikk fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik.
Beregningene viser at for en reise fra Viklemkrysset til St.Olavs hospital i Trondheim må prisen
på sambandet Brekstad-Valset være 113 kr høyere enn prisen på Flakk-Rørvik for at
tungtransporten skal velge Flakk-Rørvik.
Nødvendig prisdifferensiering er redusert med i underkant av 60 kr fra beregningene med
Brekstad fergekai som startpunkt. Det betyr at å overføre trafikken fra Viklemkrysset
innebærer en prisdifferanse på fergene som for alle de seks destinasjonene er ca 60 kroner
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lavere enn det som skal til for å overføre trafikken fra Brekstad fergekai.

Figur 4.5: Prisdifferansen som skal til for at tungtransport skal velge sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset når de skal fra Viklemkrysset til ulike destinasjoner.

Startpunkt Opphaug
Opphaug ligger lengre inne på Ørlandsområdet enn Brekstad fergekai og Viklemkrysset, se
figur 4.3. Dette startpunktet er 5,4 km eller 7 minutter fra Brekstad fergekai. Figur 4.6 viser
nødvendig prisdifferensiering for å overføre tungtrafikk fra sambandet Brekstad-Valset til
Flakk-Rørvik. Beregningene viser at for en reise fra Opphaug til St.Olavs hospital i Trondheim vil
tungtransporten velge sambandet Flakk-Rørvik med dagens priser. På en reise til Klett må
prisen på sambandet Brekstad-Valset være 392 kr høyere enn prisen på Flakk-Rørvik for at
tungtransporten skal velge Flakk-Rørvik.
Nødvendig prisdifferensiering er redusert med i underkant av 230 kr fra beregningene med
Brekstad fergekai som startpunkt. Det betyr at å overføre trafikken fra Opphaug innebærer en
prisdifferanse på fergene som for alle de seks destinasjonene er ca 230 kroner lavere enn det
som skal til for å overføre trafikken fra Brekstad fergekai.
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Figur 4.6: Prisdifferansen som skal til for at tungtransport skal velge sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset når de skal fra Opphaug til ulike destinasjoner.

Startpunkt Krinsvatnet
I dette avsnittet ser vi på tungtransport som kommer nordfra til Krinsvatnet og skal videre til
de ulike destinasjonene. Krinsvatnet er 37,5 km fra Brekstad fergekai, se figur 4.2. Nødvendig
prisdifferensiering er om lag 1 230 kr lavere enn når startpunktet er Brekstad fergekai.
Figur 4.7 viser at tungtransporten med dagens takster og gitt våre forutsetninger vil velge
sambandet Flakk-Rørvik framfor Brekstad-Valset for alle destinasjonene med unntak av
Orkanger sykehus og Berkåk via Løkken. For å velge sambandet Flakk-Rørvik framfor BrekstadValset for disse to destinasjonene ser det ut til at prisdifferansen må være henholdsvis 765 og
964 kroner.
På bakgrunn av dette ser det ut til at reisene fra Krinsvatnet ikke bør være målgruppen for
fylkeskommunens mål om å flytte trafikk mellom sambandene. Reisene med destinasjon rundt
Trondheim og E6 velger allerede sambandet Flakk-Rørvik, og reiser med destinasjon i og forbi
Orkanger vil kreve svært høy prisdifferanse for å overføres. Dette gir støtte til forslaget om å
sette prisdifferensieringen basert på reiser fra Brekstad med mål i Trondheim sentrum og langs
E6.
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Figur 4.7: Prisdifferansen som skal til for at tungtransport skal velge sambandet Flakk-Rørvik framfor
Brekstad-Valset når de skal fra Krinsvatnet til ulike destinasjoner.

4.5 Trafikkmengde
For å kunne si noe om den totale effekten av prisdifferensiering for å trekke trafikk over til
sambandet Flakk-Rørvik må vi kjenne trafikkmengden og hvor stor andel av trafikken som skal
mot de ulike destinasjonene.
Som beskrevet i avsnitt 2.2 har vi på grunn av prosjektets størrelse og tidsrammer ikke gode
data på trafikkmengde. Kartene i avsnitt 2.2 viser imidlertid at de største trafikkvolumene og
befolkningsmengden er i områdene rundt Ørlandet/Bjugn og Rissa. Vi kan ikke si noe om hvor
denne trafikken skal. Det kan være internt på Fosen eller videre ut av området. Tallene for
Brekstad fergekai viser at 70 ÅDT tungtrafikk fraktes gjennomsnittlig per dag over sambandet
(2012-tall). Dette anslaget antyder at prisdifferensieringen bør settes slik at man fanger reiser
fra nevnte områder, dersom tiltaket skal påvirke faktiske trafikkstrømmer. Som vist ovenfor, er
det trolig at trafikk fra Krinsvatnet og sørover i dag har en konkurranseflate i favør av FlakkRørvik, og man derfor ikke behøver å fange trafikken fra dette punktet for destinasjoner i
Trondheimsområdet.
Anslått trafikkmengde på sambandet Brekstad-Valset er altså 70 ÅDT basert på Håndbok V620
fra Statens vegvesen. Det betyr at beregnet gjennomsnittlig trafikkmengde per virkedag er 70
lastebiler, vogntog og semitrailere. Det tilsvarer om lag 23 000 tungtransportreiser over
sambandet hvert år.
Som et eksempel kan vi anslå at 50 prosent av denne tungtransporten har Trondheim sentrum
som destinasjon. I dette tilfellet vil en prisdifferensiering på 172 kr overføre 11 500
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tungtransportreiser fra sambandet Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik per år. Dersom 30 prosent
har Trondheim sentrum som destinasjon vil en prisdifferensiering på 172 kr overføre 6 900
tungtransportreiser per år.
På grunn av usikkerheten knyttet til tungtransportens destinasjon gir tabell 4.1 mulige utfall
for overføring av reiser basert på antagelser om andel reisende med ulike destinasjoner og ulik
prisdifferensiering. For å oppnå mer sikre resultater på overført trafikkmengde er det
nødvendig å gjennomføre en transportmodellkjøring, hvilket ikke ligger innenfor rammene i
dette prosjektet.
Det er viktig å understreke beregningene ikke tar hensyn til endring totalt trafikkvolum som
går mellom de ulike destinasjonene. En mulig konsekvens av økte kostnader er at regionen blir
mindre attraktiv for næringstransport. Vi har i dette oppdraget ikke hatt mulighet til å
undersøke hvorvidt dette vil inntreffe, men påpeker at dette er en mulig virkning som ikke
inkludert i beregningene.

Tabell 4.3: Mulighet for overførte reiser fra Brekstad-Valset til Flakk-Rørvik per år for når startpunktet for
reisene er Brekstad fergekai.
Destinasjon

Andel med
destinasjon

Prisdifferanse
mellom sambandene

Overførte reiser fra BrekstadValset til Flakk-Rørvik per år

Trondheim sentrum

20

172 kr

4 600

30

172 kr

6 900

50

172 kr

11 500

25

566 kr

5 750

35

566 kr

8 050

55

566 kr

12 650

50

639 kr

11 500

70

639 kr

16 100

80

639 kr

18 400

Trondheim sentrum og
Sandmo

Trondheim sentrum,
Klett, Sandmo og Berkåk
via E6
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6 Vedlegg

6.1 Fergetakster
Brekstad-Valset:
https://www.norled.no/contentassets/af7a162a8f314f7bb6a9c021f129476f/1031_brekstad_v
alset_pris_trh16.pdf

Flakk-Rørvik: http://www.fosenvegene.com/bompenger-flakk-rorvik-2/
Med AutoPASS-avtale

Takster Rørvik-Flakk fra 1.1.2016
Ny pris enkeltbillett

Fergetakst

Bompenger

inkl. ferjetakst og bompenger

Pris pr passering

Forskuddsbeløp

50% rabatt

50% rabatt

Kjøretøy <6 m

229

141

88

114.5

4 580.00

Kjøretøy 6.01-12 m

518

342

176

259

10 360.00

1074

810

264

537

21 480.00

Kjøretøy >12 m
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6.2 Bompenger
Bompenger Trondheim

Stasjon

Pris inkl rabatt

Bomstasjon E39 Thamshamn (Øst for Orkanger i figur 6.1)

1

28,0 kr

Bomstasjon Buvika (E39 Øysand) (ved Buvika i figur 6.1)

2

28,0 kr

Bomstasjon Klett E6 Storlerbakken (ved Leinstrand i figur 6.1)

3

29,7 kr

Bomstasjon Tonstad (Nord/E6 Hovedveien/Sør) (Tonstad i figur 6.1)

4

21,6 kr (timesregel)

Bomstasjon Kroppan bru – Sørover (Trondheim i figur 6.1)

5

36,0 kr (timesregel)

Bompenger Fosenpakken

Stasjon

Pris (kjøretøy 6-12 meter)

Bomstasjon Flakk-Rørvik

6

176 kr (511 inkl rabatt og ferge)

Bomstasjon Brekstad Valset

7

137 kr (421 inkl rabatt og ferge)

Bomstasjon Krinsvatn

8

169 kr (inkl rabatt)

Bompenger på strekningene
eks fergeleiene

Over Flatt-Rørvik

Over Brekstad-Valset

Stasjon

Kostnad

Stasjon

Kostnad

Brekstad - TRH (St.Olav)

8

168,0

1,2,3,4

107,3

Brekstad - Klett

3,5,8

233,7

1,2,3

85,7

Brekstad - Sandmoen

5, 8

204,0

1,2,3

85,7

Brekstad - Berkåk via Løkken

1,2,3,5,8

289,7

-

0

Brekstad - Orkanger sykehus

1,2,3,5,8

289,7

-

0

Brekstad - Berkåk via E6

3,5,8

233,7

1,2

56,0

Tabellen inkluderer ikke stasjon 6 og 7 da disse betales sammen med fergebillett.
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Figur 6.1: Kart over bomstasjonene mellom Trondheim og Orkanger. Kilde: Trøndelag bomveiselskap
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