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Forord
Stor-Oslo Nord har fått utarbeidet denne regionale utviklingsanalysen for å sette søkelyset på
den store verdiskapningen regionen bidrar med for nasjonen, og for å dokumentere de
transportutfordringene som næringsliv og innbyggere sliter med daglig på Rv4 og på
Gjøvikbanen.
Men, enda viktigere: Vi vil sette søkelyset på de barrierer vår dårlige veg- og
jernbanestandard skaper for utvikling og attraktivitet på aksen Oslo-Gjøvik. Dårlige
infrastruktur er noe vi har levd med i mange år, men som vi verken vil eller kan leve med
fremover.
Vi har hele tiden ment at den dårlige vegstandarden på Rv4, og begrenset kapasitet på
Gjøvikbanen, hindrer en ønsket næringsutvikling og bosetting nordover langs vår akse. Ikke
nok med det: Hvis dette ikke blir bedre snart, står vi i fare for å miste mange av våre viktigste
bedrifter.
Påstander – vil noen hevde.
Dessverre er dette realiteter! Denne rapporten dokumenterer at vårt næringsliv deler
bekymringene. Mange av landets viktigste industribedrifter ligger i vår region og opplever
daglig kø og forsinkelser på grunn av dårlig infrastruktur. Vårt næringsliv sier følgende: «Rv4
er vår eksportvei, og dårlig standard og køer er blitt en trussel for vår konkurranseevne.»
Mange av våre innbyggere pendler til arbeid, og de aller fleste har ikke annet valg enn å
benytte Rv4 og Gjøvikbanen. Det betyr kø morgen og ettermiddag. Lang reisetid til og fra
arbeid stjeler unødvendig mye tid fra familie og sosiale sammenhenger. For de som bor i
rimelig nærhet til en stasjon, er toget er det naturlige valget. Reisetiden er likevel lang fra
Gjøvik til Oslo, unødvendig lang fra Hadeland, og fra Nittedal er det oftest kun ståplasser.
Med et slikt tilbud blir det vanskelig for bedriftene å rekruttere nye kompetente
medarbeidere.
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Stor-Oslo Nord-alliansen vil takke NyAnalyse AS for en grundig og metodisk rapport, som på
en tydelig måte dokumenterer utfordringene.
Nå gjenstår løsningene:
•

Ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes

•

Ny fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik–Mjøsbrua, med tunnel under Gjøvik

•

Ny trasé og dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa

Regjering og Storting må i neste Nasjonale transportplan sørge for merkbare forbedringer på
Rv4 og Gjøvikbanen, slik at det blir attraktivt å bo og virke i vår region, og slik at vi fortsatt kan
bidra sterkt til landets verdiskaping og velferd!
Leder av Stor-Oslo Nords styringsgruppe
Hilde Thorkildsen,
Ordfører i Nittedal kommune
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KORT OM RAPPORTEN
Denne rapporten er skrevet av NyAnalyse på oppdrag fra Stor-Oslo Nord-alliansen.
NyAnalyse AS er et uavhengig rådgivnings- og utredningsselskap med spisskompetanse
innen samfunnsøkonomisk analyse, næringspolitikk, arbeidsliv og beregninger tilknyttet
verdiskaping og ringvirkninger. Funn og konklusjoner i denne utredningen representerer
NyAnalyse sine egne faglige vurderinger.

Rapporten er utarbeidet av:
Terje Strøm, sjeføkonom (NyAnalyse AS)

Trond Tørstad, samfunnsøkonom (Vivens AS)

Eivind Langdal, analytiker (NyAnalyse AS)

Dag Refling, samfunnsgeograf (NyAnalyse AS)

Rajee Sivam, seniorøkonom (NyAnalyse AS)
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Sammendrag
Denne utredningen er utarbeidet for Stor-Oslo Nord og beskriver regionens næringsliv og
betydning for verdiskaping, arbeidsplasser og skattebidraget til velferd. Samarbeidsalliansen
Stor-Oslo Nord består av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre
Toten, Nordre Land, Søndre Land, samt Oppland og Akershus fylkeskommuner. I regionen er
det totalt 117.000 innbyggere. Antall sysselsatte etter bosted er om lag 58.000, mens antall
sysselsatte etter arbeidssted er om lag 49.000. I Stor-Oslo Nord er sysselsettingen i industri
særlig viktig. Næringsgruppene industri, bergverk, bygg og anlegg utgjør mer enn dobbelt
så stor andel av sysselsettingen der som i Oslo.

Næringslivet finansierer 13.500 lærere hvert år
Samlet sett har næringslivet i de åtte kommunene i regionen rundt 32.500 arbeidsplasser
(aksjeselskaper), og de står for en verdiskaping på 22 milliarder kroner. Omsetningen fra alle
private bedrifter, unntatt samvirkebedrifter og selvstendige næringsdrivende, er 70 mrd.
kroner. Vi finner at skattebidraget direkte fra regionens næringsliv tilsvarer ca. 8,7 milliarder
kroner. Dette kan finansiere 13.500 lærerårsverk hvert eneste år.
En kartlegging av samfunnsbidraget, i form av velferd fra de viktigste bedriftene i Raufoss
Industripark, viser at skattebidraget tilsvarer ca. 2000 lærere årlig. I tillegg kommer
eksportinntekter for Norge og grunnlaget for bosettingen i regionen. For en gruppe av de
største bedriftene i Nittedal er det tilsvarende skattebidraget på ca. 2200 lærerårsverk.
Bedriftene i regionen bygger landet gjennom jobbskaping, produksjon og ringvirkninger til
underleverandører.

Undersøkelse om transportutfordringer
Noen av Norges viktigste eksportbedrifter er samlet langs Rv4. En spørreundersøkelse som ble
gjennomført for sentrale nøkkelbedrifter i Stor-Oslo Nord finner at:
•

3 av 4 bedrifter er misfornøyde med fremkommeligheten på Rv4, og kun 7 prosent er
fornøyde.

•

Nær 9 av 10 bedrifter mener bedre fremkommelig på Rv4 er viktig for utvikling og vekst
av virksomheten.

•

7 av 10 bedrifter svarer at køer og forsinkelser er en utfordring for dem.
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•

1 av 4 opplever betydelige forsinkelser daglig. 37 prosent har betydelige forsinkelser
ukentlig.

•

Over halvparten svarer at godstransport med tog ikke er et alternativ.

•

Stor Oslo Nord-regionens næringsliv opplever negative virkninger som følge av en
dårlig utbygget infrastruktur.

For dårlig samferdsel går ut over vekstmulighetene til de norske internasjonale aktørene i
næringslivet, og er en konkurranseulempe opp mot utenlandske konkurrenter. Følgende
rangeres av bedriftene som de største utfordringene fremover:

Hva er de viktigste utfordringene for deres virksomhet
de kommende fem årene?
57,1 %

45,2 %
38,1 %
31,0 %

7,1 %

7,1 %
0,0 %

Høyere
transportkostnader
enn våre
konkurrenter

Sterkere
internasjonal
konkurranse

Mangel på ansatte For høye skatter og Svake markeder i
med kompetanse
avgifter
Europa

Annet (spesifiser)

Vet ikke/Ikke
relevant

Virkning av mulig utflagging
Regionen vi ser på er sårbar hvis de største industriklyngene forsvinner, og det er ingen
selvfølge at de blir med dagens transportutfordringer. Vi ser tydelig fra undersøkelsen om
samferdsel til de store produksjonsbedriftene i regionen at høye transportkostnader er en
hovedutfordring. Hvis vi tenker oss at hver fjerde bedrift i Raufoss-klyngen lokaliserer seg
utenfor Norges grenser, vil det offentlige tape ca. 1,5 mrd. kroner i skatteinntekter over fem
år. Grunnlaget for velferden vil svekkes, og bosettingen lokalt kan oppleve en negativ
utvikling. Regionen Stor-Oslo Nord trenger flere private lokomotiv – ikke færre - som sikrer
verdiskaping, arbeidsplasser og skattefinansiert velferd i fremtiden.
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Transport- og pendleranalysen viser blant annet følgende:
En forbedring av Rv4 sørover vil gi store innsparinger for næringslivet over tid. For strekningen
Raufoss-Oslo er det rundt 1000 lastebiler på et gjennomsnittlig døgn. Det totale
kostnadsbildet for disse lastebilene er på rundt 590 millioner kroner årlig. Naturlig nok blir også
totalkostnadene ved forsinkelser, mer spesifikt på 640 mill. kroner for en liten økning (15 min),
og 690 mill. for en stor økning (30 min). Med 1500 lastebiler blir totalkostnadene på 890 mill.
kroner, mens de øker til 960 millioner med en liten økning og 1040 mill. med en stor økning.
Årlige transportkostnader for strekning Raufoss-Oslo

Transportkostnader med forsinkelser

Antall lastebiler

Transportkostnader uten

per døgn

forsinkelser

15 min

30 min

1000

590 mill. kr

640 mill. kr

693 mill. kr

1500

890 mill. kr

960 mill. kr

1 040 mill. kr

Kilde: NyAnalyse|TØI

Videre:
•

Netto utpendling fra Stor-Oslo Nord til Oslo er på rundt 10.000 arbeidstagere. I Nittedal
alene er netto utpendling på nesten 7.000 personer, hvor flesteparten jobber i Oslo.

•

Veien mot Oslo preges av lange køer, som gir betydelige samfunnsøkonomiske tap
som følge av at pendlerne bruker lang tid for å komme seg til jobb.

•

Hvis pendlerne mellom Nittedal og Oslo i snitt sparer en halvtime hver dag, et kvarter
hver vei, tilsvarer dette 388 årsverk, eller en årlig verdiskaping på 214 mill. kroner.

•

Tilsvarende årlig verdiskaping for de nær 2.000 pendlerne fra Hadeland er om lag 72
mill. kroner.

Morten Brandtzæg, administrerende direktør i Nammo AS på Raufoss, om viktigheten av Rv4:
«Rv4 retning Oslo er den største utfordringen for Nammo når det kommer til lokaltransport
internt i Norge, fordi vi eksporterer 80-90 % i et internasjonalt marked, hvor hoveddelen lastes
opp i trailere.»
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Del 1 – Befolkning, arbeidsplasser og samferdsel
Innledning
Samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord ble opprettet i 2012 av kommunene Gjøvik, Nittedal,
Gran, Lunner, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Oppland og Akershus
fylkeskommuner har i ettertid sluttet seg til alliansen. Befolkningen bor mest konsentrert i den
nordre delen i Gjøvik og Vestre Toten, og sør i regionen i Nittedal. Region Stor-Oslo Nord er
fordelt på tre økonomiske regioner1: de økonomiske regionene Hadeland (som også består
av Jevnaker kommune)2 og Gjøvik3, samt Nittedal kommune. Nittedal er den sydligste
kommunen i regionen, med grense til Oslo, og er sterkt påvirket av nærhet til hovedstaden.4

Sysselsetting
I Figur 1 ser vi antall innbyggere for de åtte kommunene. Gjøvik er klart størst, med 30.642
innbyggere, etterfulgt av Nittedal, som har 23.545. Nordre og Søndre Land er de kommunene
med lavest innbyggertall, henholdsvis 6750 og 5650 innbyggere. Totalt er det 117.624
innbyggere i de åtte kommunene.
Figur 1: Innbyggertall (2017)

Gjøvik

30 642

Nittedal

23 545

Østre Toten

14 888

Gran

13 770

Vestre Toten

13 314

Lunner
Nordre Land
Søndre Land

9 065
6 750
5 650

Kilde: SSB

Hustoft, Hartvedt, Nymoen, Stålnacke og Utne (1999): Standard for økonomiske regioner. Etablering av
publiseringsnivå mellom fylke og kommune. SSB Rapporter 1999/06 s 36 -37.
2 Økonomisk region Hadeland består av kommunene Lunner, Gran og Jevnaker. Økonomisk region Oslo omfatter
Oslo kommune.
3 Økonomisk region Gjøvik omfatter kommunene Gjøvik, Østre og Vestre Toten og Søndre og Nordre Land.
4 I SSBs standard for økonomiske regioner er Nittedal kommune gruppert som del av Lillestrøm region. Her er
Nittedal kommune trukket ut som et eget område og del av region Stor-Oslo Nord.
1
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I Figur 2 ser vi hvor mange som er sysselsatt i de åtte kommunene. Gjøvik er størst, med 16.324
sysselsatte, etterfulgt av Nittedal, som har 8.191 sysselsatte. Søndre Land ligger nederst på
listen, med 1594. Totalt sysselsatte etter arbeidssted er 49.072.

Figur 2: Sysselsatte etter arbeidssted (2017)
Gjøvik

16 324

Nittedal

8 191

Vestre Toten

6 716

Gran

5 923

Østre Toten

5 245

Nordre Land
Lunner
Søndre Land

2 936
2 143
1 594

Kilde: SSB

I Figur 3 ser vi hvor sysselsetting etter bosted. Avviket fra forrige figur skyldes at de som er
sysselsatt i en kommune ikke nødvendigvis er bosatt i den samme kommunen. Igjen ser vi at
det er Gjøvik som har flest sysselsatte, med 14.782. Nittedal er nest høyest, med 12.321, mens
Søndre Land har færrest, med 2623. Totalt er det 57.887 sysselsatte etter bosted.
Figur 3: Sysselsatte etter bosted (2017)

Gjøvik

14 782

Nittedal

12 321

Østre Toten

7 289

Gran

6 614

Vestre Toten

6 465

Lunner
Nordre Land
Søndre Land

4 587
3 206
2 623

Kilde: SSB

9

I Stor-Oslo Nord er sysselsettingen i industri særlig viktig. Næringsgruppene industri, bergverk,
bygg og anlegg utgjør mer enn dobbelt så stor andel av sysselsettingen der som i Oslo.
Sysselsettingen i varehandel, hotell, samferdsel og service er derimot mindre viktige enn i
Oslo. Det samme gjelder offentlig administrasjon. Dette ser vi i Tabell 1.
Tabell 1: Sysselsatte i alder 15-74 år etter næring, økonomisk region og arbeidssted. 4. kvartal 2017

1 984

Hadelandregionen
2 216

Gjøvikregionen
8 156

245 061

3 114

3 073

9 821

Offentlig administrasjon

40 597

391

620

1 504

Undervisning
Helse- og sosialtjenester

31 971
70 541

585
1 755

891
2 671

2 641
8 343

Andre næringer

32 478

364

747

2 349

I alt

468 375

8 193

10 218

32 814

Industri, bergverk, bygg og anlegg

10 %

24 %

22 %

25 %

Varehandel, hotell, samferdsel, service

52 %

38 %

30 %

30 %

Offentlig administrasjon

9%

5%

6%

5%

Undervisning

7%

7%

9%

8%

Helse- og sosialtjenester

15 %

21 %

26 %

25 %

Andre næringer

7%

4%

7%

7%

100 %

100 %

100 %

100 %

Industri, bergverk, bygg og anlegg5
Varehandel, hotell, samferdsel,

I alt

service6

Oslo

Nittedal

47 727

Kilde: SSB

5

Næringskode 05-43 https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/_attachment/85512?_ts=13b2d1a6dc8

6

Næringskode 45-82
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I Figur 4 ser vi totale skatteinngang for de åtte kommunene. Gjøvik er på topp med 22.816
millioner kr, etterfulgt av Nittedal, med 21.396 millioner. Lavest skatteinngang finnes i Nordre
Land, med 4.050 millioner kr, og Søndre Land, med 2.985 millioner. Totale skatteinntekter var
på om lag 87 mrd. kroner.
Figur 4: Totale skatteinntekter (tall i mill. NOK)
Gjøvik

22 816

Nittedal

21 396

Østre Toten

10 219

Gran

9 777

Vestre Toten

9 592

Lunner
Nordre Land
Søndre Land

6 225
4 050
2 985

Kilde: SSB
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Utfordringer tilknyttet Riksvei 4
Riksvei 4 (Rv4) går mellom Bjørvika i Oslo over Gjelleråsen mot Nittedal, så over Hadeland til
Gjøvik, til den møter Mjøsbrua og E6. Den er 140 km lang. Veien gjør gjennom tre fylker:
Oppland, Akershus, og Oslo. Etter Regionreformen vil den gå gjennom Innlandet, Viken, og
Oslo. Rv4 er hovedforbindelsen mellom Vest-Oppland og Oslo-området, og har stor regional
betydning for både næringsliv og arbeidspendlere. Spesielt industrien på Raufoss har en
betydelig andel internasjonale transporter som går via Rv4.
Trafikken på Rv4 varierer betydelig. På det høyeste, som ved Gjelleråsen, er årlig døgntrafikk
(ÅDT – årlig trafikk dividert på antall dager i året) nesten 26.000. På det laveste, som over
Lygna, er ÅDT på rundt 5.300-5.400. Andelen lange kjøretøy (5,6 meter eller mer), varierer fra
rundt 7 til 12 pst.
Langtrafikk sydover fra industriklyngen på Raufoss/Gjøvik benytter i begrenset grad Rv4 til
Mjøsbrua, for derfra å kjøre E6 på østsiden av Mjøsa, som et alternativ til Rv4. E6 utbygges til
firefelts motorvei fra Kolomoen til Øyer sør i løpet av de neste fem årene. Til tross for ugunstige
stigningsforhold over Lygna, velger industrien fra Raufoss og omegn Rv4 som eksportvei. Fv33
fra Gjøvikregionen, gjennom Østre Toten og til E6 ved Minnesund, har gunstigere
stigningsforhold enn Rv4, men har en lav standard forbi Skreiafjellene, og brukes i begrenset
grad til tungtransport.
Det er vesentlige kapasitetsutfordringer på flere kryss i og rundt Gjøvik. Rv4 er i tillegg en
barriere mellom Gjøvik sentrum og Mjøsa, og hindrer en ønsket byutvikling. Syd i Stor-Oslo
Nord er problemene særlig knyttet til knutepunktet for veitrafikk ved Gjelleråsen. Kapasiteten
på Rv4 inn mot Oslo og Alnabru-terminalen, hvor det skjer viktig omlasting mellom bil og tog,
er lav, og gir miljøproblemer for bosetting langs ruten.
Stor trafikk på veier med liten kapasitet skaper kø og problemer for alle typer trafikanter.
Dette er også en stor utfordring for viktige deler av næringslivet i Nittedal, som er avhengige
av Rv4 inn mot Oslo og Alnabruterminalen. I tillegg har Fv22 fra Gjelleråsen en lav standard,
og stigningsforhold som tungtransporten unngår.
Kapasitetsbegrensningene på veiene i dette området er en barriere for utvikling av Nittedal
og Hadeland som bosted og næringsregioner.
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Utfordringer ved Gjøvikbanen
Gjøvikbanen går fra Oslo S via Grefsen stasjon gjennom Nordmarka til Rotnes i Nittedal, og
videre over Hadeland til Toten og Gjøvik. Banen er 123,5 km lang, og traseen er i praksis
uendret siden åpningen i 1902. På strekningen Oslo S-Roa går alle godstog som skal til Bergen
(seks godstog i døgnet). Fra Roa kjører godstogene sidelinjen fra Roa til Hønefoss, og videre
på Bergensbanen. Jernbanedirektoratets vurdering av Gjøvikbanen er som følger: Mens det
kun er persontog som trafikkerer strekningen Roa-Gjøvik, er Gjøvikbanens enkeltsporede
innerstrekning fra Oslo til Roa sprengt, med både persontog og godstog.
Følgende kommer frem i en rapport av blant andre Rejlers: «Gjøvikbanen er en enkeltsporet
bane med blandet trafikk, som trafikkeres av ulike togprodukter. Dette er togprodukter som
har ulik hastighet, ulikt stoppmønster og ulik frekvens, og det begrenser banens kapasitet og
potensiale. Dette er viktig for videre utvikling i konkurransen med vegtransport. Gjøvikbanen
er den banen med dårligst trase i Oslo-området. Avstanden Grua-Oslo tilsvarer Oslo- Eidsvoll,
men reisetiden er omtrent det dobbelte» (Rejlers, 2015, s. 12).
Trafikken på Gjøvikbanen har i dag følgende inndeling: lokaltog (53 %), regiontog (31 %), og
godstog (16 %). Det er en stor andel arbeidsreiser. Banens markedsandel er høy i Nittedal,
men lavere nord for Jaren. Dette skyldes færre togavganger og sterk konkurranse fra
privatbil. Sør for Roa har banen stor betydning for de mange som pendler til Oslo fra Nittedal
og Hadeland (Bane NOR, u.å.).
Infrastrukturen sør i Stor-Oslo Nord gjør det byrdefullt å reise daglig mellom et bosted i
regionen og en arbeidsplass i Oslo. Bosettingen rundt stasjoner på Gjøvikbanen er spredt. Få
har kort gangavstand til nærmeste togstasjon. Mange må derfor benytte buss eller egen bil
til stasjonen. Mange må også bytte videre fra tog til trikk, t-bane eller buss i Oslo for å komme
seg på jobb. Med begrenset busstilbud lokalt, behov for flere transportbytter og dermed økte
muligheter for forsinkelser vil tilgjengelig parkering ved togstasjonen på bostedet være
avgjørende for mange pendlere. Kapasiteten på veiforbindelsen fra Nittedal til sentrale deler
av Oslo er liten. Køer, parkeringsproblemer i Oslo, kostnader for parkering i Oslo og betaling
av bompenger gjør også biltransport vanskelig for mange pendlere og fører til at toget får
økt betydning.
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Fra Nittedal og Hadeland har pendlingen til Oslo stort omfang. Ved stasjonene på Hadeland
tilbyr Bane NOR pendlerparkering ved stasjonene Gjøvik, Gran, Nittedal, og Kjelsås. Ved de
andre stasjonene er det adgang til gratisparkering. Stasjonene Oslo S, Grefsen og Nydalen
stasjon har ikke parkeringstilbud som er tilpasset behov til pendlere.
Tabell 2: Pendlerparkering i Nittedal og på Hadeland

Kjelsås

Nittedal

Stryken

Harestua

Grua

Roa

Lunner

Gran

Jaren

P-plasser i alt

55

212

15

289

88

100

30

59

70

Pendlertilbud

42

182

Månedspris (kr)

250

100

100

Dagspris (kr)

60

40

40

Elbil

1

2

HC-parkering

1

2

2

Kilde: BaneNor

I Rejler-rapporten skrives det også følgende: «For at banen i fremtiden skal ha tilstrekkelig
kapasitet til å kunne spille en rolle i den forventede økte befolkningsveksten i Oslo-regionen,
må den kunne håndtere et større transportbehov for persontrafikk enn i dag, uten at dette
får negativ betydning for godstransport på banen» (Reljer, 2015, s. 5).
På denne strekningen har jernbanen betydelig godstransport. Av totalt 1,8 millioner tonn
stykkgods som fraktes mellom Oslo og Bergen årlig går 70 % på Gjøvikbanen, som vist i figur
5.
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Figur 5: Årlige godsmengder i 1000 tonn på utvalgte relasjoner for matvarer, stykkgods, samlastet gods,
industrivarer og byggevarer etter transportmiddel

Kilde: TØI

De kritiske punktene på Gjøvikbanen er at kapasiteten på dagens enkeltspor, som følger en
gammel trase gjennom Nordmarka mellom Roa og Oslo S, er liten. Det er sterk konkurranse
mellom godstrafikk og passasjertrafikk på strekningen. Dessuten har næringsklyngen i
området rundt Gjelleråsen lang vei til nærmeste togstasjon, som er Rotnes. En
transportinfrastruktur som hadde vært bedre tilpasset dagens økonomiske tyngdepunkter i
området, kunne utløst både byutvikling og næringsutvikling i Nittedal og på Hadeland.
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Del 2 – Næringslivet i regionen sikrer velferden
Bedriftene i regionen bygger landet gjennom jobbskaping, produksjon og ringvirkninger. Det
er dette som finansierer velferden i Norge. Nettopp derfor er det viktig at Norge har et
konkurransedyktig innenlands næringsliv når oljealderen blir mindre lukrativ enn i dag.
Næringslivet spiller en viktig rolle for Stor-Oslo Nord. De mange bedriftene som finnes i
regionen bidrar blant annet med sysselsetting, vekstmuligheter og skatteinntekter til det
offentlige. Sistnevnte hjelper til å sikre finansiering for tusenvis av for lærere, leger, sykepleiere,
politi, og mange andre typer offentlig ansatte. I denne seksjonen trekker vi frem utvalgte
næringsklynger og -parker, samt bedrifter, som bidrar til å holde i gang hjulene i regionen.

Samfunnsbidraget fra næringslivet i regionen
For at et samfunn skal ha bærekraftig vekst over tid, må det skapes arbeidsplasser som gir
bosetting og skatteinntekter. I regioner med et sterkt næringsliv vil det ofte være stor tilflytting
og levende lokalsamfunn. Regionen Stor-Oslo Nord strekker seg fra Nittedal til Gjøvik, og har
et næringsliv som er dominert av industri, bygg & anlegg, varehandel, landbruk og
tjenestenæringer. Den største industriklyngen ligger på Raufoss og har 40 bedrifter med om
lag 3000 ansatte. Videre har Nittedal, sør mot Oslo i regionen, flere store produksjons- og
logistikkbedrifter som Würth, Arcus, Ringnes og Diplom-Is. Andre viktige bedrifter i regionen er
Nammo AS, Benteler Automotive AS, Hydal Aluminium AS og Hunton Fiber AS på Raufoss og
Gjøvik, via Hapro AS og Alfa Sko AS på Hadeland.
NyAnalyse har utviklet en metode som beregner skattebidraget fra en bedrift. I første runde
beregnes de direkte virkningene, som selskapsskatt, ansattes inntektsskatt, arbeidsgiveravgift
og merverdiavgift. Deretter følger modellen hele underleverandørregnskapet, slik at de
indirekte positive effekter fra vareinnkjøp også inkluderes. På den måten kan vi finne ut hvor
mye de ansatte og bedriftene finansierer av velferd. Dette er viktig å synliggjøre for nasjonale
og regionale politikere, som trenger inntekter som grunnlag til god eldreomsorg og kvalitet i
skolen.
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Figur 6: Illustrasjon på samfunnsbidraget for en større bedrift

Kilde: NyAnalyse

Status og nåsituasjonen – finansierer 13.500 lærere
Samlet sett har de åtte kommunene i regionen rundt 32.500 private arbeidsplasser (organisert
som aksjeselskaper), som tilsvarer en verdiskaping på 22,2 milliarder kroner.7 Omsetningen fra
alle private bedrifter, unntatt samvirkebedrifter og selvstendige næringsdrivende, er 70 mrd.
kroner. Fra NyAnalyses regnskapsdatabase finner vi at skattebidraget direkte fra regionens
næringsliv tilsvarer ca. 8,7 milliarder kroner, inkludert arbeidsgiveravgift og merverdiavgift.
Dette kan finansiere hele 13.500 lærerårsverk hvert eneste år.
I tillegg har regionens bedrifter vareinnkjøp justert for import, som sikrer 18.000 årsverk hos
underleverandører i regionen og Norge forøvrig. Det er altså slik at næringslivet, gjennom
verdikjeden, betyr langt mer enn sin egen omsetning, egne ansatte og selskapsskatt.

7

Verdiskaping (brutto) er her målt som bruttoprodukt i basisverdi. Bruttoprodukt er økonomisk merverdi opptjent

gjennom produksjonsaktivitet i bedriften, definert som produksjon i basisverdi minus produktinnsats.
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Tabell 3: Stor-Oslo Nord (privat sektor) – Status 2017

2017
Bedrifter

12 200

Sysselsatte

32 500

Omsetning (mrd. kr)

69,2

Verdiskaping (mrd. kr)

22,2

Skattebidrag eiere + ansatte

8,7

(inkl. MVA og trinnskatt) (mrd. kr)

Ringvirkninger

Kjøp av varer og tjenester i Norge (mrd. kr)

34

Indirekte verdiskaping (mrd. kr)

19,6

Indirekte årsverk

18 000

Kilde: Brønnøysundregisteret|NyAnalyse

Ringvirkninger fra industriklynger i regionen
Nedenfor har vi beregnet økonomiske virkninger for noen viktige klynger med store
virksomheter som betyr ekstra mye for regionens vekst og utvikling.

Raufoss industripark
En av Norges største industriparker, Raufoss, ligger i Vestre Toten og Gjøvik kommune, ca. 120
km nord for Oslo. Klyngen har mer enn 100 års industrihistorie, og består i dag av nærmere
40 bedrifter med rundt 3000 ansatte. Bedriftene produserer høyteknologiske produkter innen
mange bransjer til verdens mest krevende kunder. Beregningene av samfunnsbidraget fra
næringslivet i Raufoss Industripark viser at denne virksomheten alene kan finansiere 2.000
lærerårsverk. I tillegg kommer eksportinntekter for Norge.
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Tabell 4: Verdiskaping, produksjonsbedrifter i Raufoss Industripark (2017)

Selskap

Omsetning

Samlet skattebidrag

Årsverk lærere

Benteler Automotive Raufoss AS

1975 mill. kr

270 mill. kr

425

Nammo Raufoss AS

1727 mill. kr

475 mill. kr

748

Hydal Aluminium Profiler AS

759 mill. kr

109 mill. kr

172

Hexagon Ragasco AS

660 mill. kr

152 mill. kr

240

Raufoss Technology AS

587 mill. kr

59 mill. kr

94

Plastal AS

260 mill. kr

53 mill. kr

99

Sintef Manufacturing AS

132 mill. kr

53 mill. kr

83

Hexagon Raufoss AS

74 mill. kr

12 mill. kr

18

VP Metall AS

39 mill. kr

13 mill. kr

21

Resterende bedrifter

267 mill. kr

63 mill. kr

99

6 480 mill. kr

1 259 mill. kr

1 999

SUM
Kilde: NyAnalyse

I Tabell 4 ser vi verdiskapingen for bedriftene i Raufoss Industripark. Dette finnes ved å
beregne samlet skattebidrag, som er summen av direkte og indirekte skattebidrag. Deretter
beregner vi hvor mange lærerårsverk dette ville finansiert i 2017.
Hovedfunn viser: Raufoss-industrien bidrar med ca. 1,26 milliarder kroner i skattebidrag årlig,
og dette finansierer ca. 2000 lærerårsverk.
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Figur: Raufoss-klyngen og andre viktige initiativ
«En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som
samhandler og innoverer gjennom utstrakt grad av kompetansedeling og samarbeid.»
– Torger Reve, professor Handelshøyskolen BI.
Klyngesamarbeid fungerer. Det nasjonale klyngeprogrammet, Norwegian Innovation
Clusters, som administreres av Innovasjon Norge, ble nylig evaluert. Resultatene viser
tydelig virksomheter som velger å samarbeide, dele kunnskap og ambisjoner, vokser
raskere og er mer lønnsomme enn andre. De trekker til seg mer kompetanse og har
vesentlig forsknings- og innovasjonsaktivitet, og de blir en motor for vekst og utvikling i sin
region.
NCE Raufoss er det beste eksempelet vi har i Innlandet De positive ringvirkningene av
denne klyngeaktiviteten kan knapt overdrives; NTNU Gjøviks sterke utvikling og
etableringen av institusjoner som SINTEF Manufacturing, Vitensenteret Innlandet,
Gjøvikregionen International School og Norsk Katapult henger sammen med aktiviteten i
denne klyngen. I tillegg kommer den positive utviklingen i bedriftene selv og etableringen
av mange nye bedrifter. Veksten i industriarbeidsplasser etter finanskrisen i 2008 beviser
dette.
I tillegg til Raufoss har vi med base i Gjøvikregionen, Norwegian Wood Cluster – med
ambisjon om å bli internasjonalt ledende innenfor industrielle trebyggerier, AgroToten – en
klyngeutvikling for matprodusenter og CyberRange ved NTNU i Gjøvik – som vil utvikle og
kommersialisere fremtidens løsninger innenfor datasikkerhet.
Kilde: Innovasjon Norge

Næringslivet i Gjøvik sitt samfunnsbidrag
Næringslivet i Gjøvik bidrar med 11.400 sysselsatte i privat sektor. De står for et skattebidrag
på ca. 3,2 milliarder kroner, som finansierer ca. 5.000 lærere årlig. Bidraget til
underleverandører tilsvarer rundt 4.700 årsverk for regionen og hele landet gjennom
verdikjeden.
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Store bedrifter lokalisert i Nittedal bidrar sterkt til velferden
Bedriftene i Nittedal skaper betydelige verdier, og har i flere tilfeller svært høy omsetning.
Disse bedriftene skaper flere tusen arbeidsplasser, og deres skattebidrag finansierer offentlige
goder som innbyggerne trenger.
Samlet sett har næringslivet i Nittedal 5.700 ansatte (i aksjeselskaper), som tilsvarer en
verdiskaping på 4,7 milliarder kroner. Fra NyAnalyses regnskapsdatabase finner vi at
skattebidraget direkte fra kommunes næringsliv tilsvarer ca. 1,9 milliarder kroner, inkl.
arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Dette kan finansiere nær 3.000 lærerårsverk. I tillegg
har regionen vareinnkjøp justert for import som sikrer 8.500 årsverk hos underleverandører i
regionen og ellers rundt i landet.
Tabell 5 illustrerer den betydningen et utvalg store Nittedalsbedrifter har for finansieringen av
velferden. Her vises at skattebidraget finansierer 2.200 lærerstillinger årlig. Dette er svært
viktig for både velferdsbidraget til lokalsamfunnet og nasjonal verdiskaping, jf. tabell under.
Tabell 5: Verdiskaping, viktige bedrifter i Nittedal

Selskap

Omsetning

Samlet skattebidrag

Årsverk lærere

Wurth Norge AS

1 436 mill. kr

423 mill. kr

666

Ringnes Supply
Company AS

1 268 mill. kr

226 mill. kr

355

Diplom-Is AS

964 mill. kr

161 mill. kr

254

Arcus Norway AS

706 mill. kr

108 mill. kr

171

Hellanor AS

650 mill. kr

133 mill. kr

210

Brav Norway AS

586 mill. kr

121 mill. kr

190

Subaru Norge AS

531mill. kr

68 mill. kr

107

Vectura AS

285 mill. kr

79 mill. kr

124

AS Wilfa

263 mill. kr

42 mill. kr

66

Elesco Norge AS

254 mill. kr

56 mill. kr

88

6 943 mill. kr

1 417 mill. kr

2 231

SUM
Kilde: NyAnalyse
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Forskjellen på lav og høy utvikling i befolkning og verdiskaping
Mangel på et godt samferdselstilbud kan innebære at flere bedrifter vurderer å flytte ut
virksomheten og etablere seg i andre regioner eller i utlandet. Hvis ikke regionens næringsliv
får bedre vilkår enn i dag, er det fare for at flere kommuner kan oppleve fraflytting og
nedgang i skattegrunnlaget. I dette avsnittet viser vi en illustrasjon på en utvikling som gir svak
befolknings- og næringsutvikling. Da forsvinner også en del av det konkurranseutsatte
næringslivet. I tillegg blir det færre ringvirkninger til berørte underleverandører og andre i
regionen. Grunnlaget for velferden vil svekkes over tid, og bosettingen lokalt kan oppleve
utfordringer ved langt flere eldre, samtidig som det mangler jobber i privat sektor for de unge.
Verdiskaping - basis

Verdiskaping - lav

Verdiskaping - høy

2017

22,2

22,2

22,2

2018

22,5

22,5

22,6

2019

23,1

23,0

23,1

2020

23,9

23,7

24,0

2021

24,2

24,0

24,3

2022

24,6

24,4

24,8

2023

25,1

24,8

25,3

2024

25,5

25,1

25,8

2025

25,9

25,5

26,3

2026

26,3

25,8

26,7

2027

26,7

26,2

27,2

2028

27,1

26,5

27,7

2029

27,5

26,9

28,3

2030

28,0

27,3

28,8

2031

28,5

27,7

29,4

2032

28,9

28,0

30,0

2033

29,4

28,4

30,5

2034

29,8

28,8

31,1

2035

30,3

29,1

31,7

2036

30,8

29,5

32,4

2037

31,3

29,9

33,0

2038

31,8

30,4

33,7

2039

32,4

30,8

34,4

2040

32,9

31,3

35,2

Kilde: SSB, regnskapstall, NyAnalyse

Ifølge våre framskrivninger vil verdiskapingen i privat sektor øke fra ca. 22 mrd. kroner til ca.
35 mrd. kroner i et positivt befolkningsscenario for regionen. Det tilsvarer 59 prosent vekst som
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kan sikre optimisme og fremgang. Ved en betydelig lavere vekst for regionen, øker
verdiskapingen til 31 mrd. kroner. Det er dermed en relativt stor forskjell, på 4 mrd. kroner i
verdiskaping i 2040. Framskrevet og justert for vekst i produktivitet tilsvarer dette en differanse
på nærmere 5.500 arbeidsplasser i regionen.

Del 3 – Transportundersøkelse blant nøkkelbedrifter
For å samle ytterligere informasjon om bedriftenes syn på veiforhold, mobilitet, og annen
transportlogistikk, har NyAnalyse utført en spørreundersøkelse om nettopp dette temaet.
Undersøkelsen ble sendt ut til 60 utvalgte nøkkelbedrifter, hvorav 43 svarte (altså en
svarprosent på 72 %, som må betegnes som høyt). Samlet omsetning for bedriftene som
responderte var på ca. 22 mrd. kroner i 2017. Alle kommunene i regionen var representert.
Svarene er anonymisert.
Bedriftene ble valgt ut på basis av flere variabler, inkludert størrelse, bruk av veitransport,
samt betydning for regionen Stor-Oslo Nord. Undersøkelsen er ikke ment å være
representativ for bedrifter som helhet i regionen, og bør heller ikke tolkes slik. Definisjonsmessig
er dette en spørreundersøkelse utført blant nøkkelbedrifter i Stor-Oslo Nord. Til sammen var
det 14 spørsmål – alle utarbeidet av NyAnalyse, men også diskutert med Stor-Oslo Nord.
Spørsmålene ble testet på eksterne respondenter på forkant, med det formål å kvalitetssikre
undersøkelsen.

Hovedfunn
De fleste av svarene maler et ganske entydig bilde av transportbehovet i Stor-Oslo Nord,
med få eksempler hvor respondentene er svært uenige med hverandre. Her er noen av
hovedfunnene:
•

74 % er misfornøyde med fremkommeligheten på Rv4, mens bare 7 % er fornøyde.
o

Nesten 90 % mener mer fremkommelig Rv4 er viktig for vekst.

•

Over 70 % kan i liten eller ingen grad styre når på døgnet transporten foregår.

•

Over 70 % av bedriftene mener køproblematikk og forsinkelser er en utfordring for
dem, mens bare 23 % mener dette i liten grad er en utfordring.
o

25 % opplever betydelige forsinkelser daglig, og 37 % ukentlig. Disse
forsinkelsene oppstår til tross for at bedriftene har et spredt transportmønster på
dagen.
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•

Over 80 % mener tilbudet av vei og jernbane medfører en konkurranseulempe.

•

Over 90 % av bedriftene mener deres inntekter er avhengige av effektiv transport.

•

Pris og punktlighet er de viktigste egenskapene for bedriftenes valg av transportform.

•

Over halvparten mener at tog ikke er et konkurransedyktig alternativ til veitransport.

I tillegg til spørreundersøkelsen er det gjennomført tre dybdeintervjuer med bedriftsledere i
regionen som bekrefter funnene fra undersøkelsen.
Morten Brandtzæg, administrerende direktør i Nammo AS, om viktigheten av Rv4: «Rv4
retning Oslo er den største utfordringen for Nammo når det kommer til lokaltransport internt i
Norge, fordi vi eksporterer 80-90 % i internasjonalt marked, hvor hoveddelen lastes opp i
trailere.»

Brandtzæg om køproblemene på Rv4: «Alle ser jo på det som en pest og en plage, for det

koster jo penger. Når tunneler skal utbedres, må vi jo noen ganger legge om ruten på en
halvtime. Det skaper jo irritasjon hos ansatte. Vi har jo mange ansatte som bor i Oslo. Det blir
jo vanskeligere for oss å rekruttere flere av dem. Folk aksepterer å måtte reise et stykke til
jobb, men når man i årevis må bruke 20 minutter mer enn nødvendig, så opplever de ansatte
det som dårlig. Vi kan jo miste kompetente folk.»

Vera Flatebø, administrerende direktør i Hydal Aluminium Profiler AS, om veiforholdene på
Rv4: «Det er ikke sikkert det er en svikt, men kan være en snakk om en underdimensjonering.
Veien ble nok laget for et annet trafikkbilde. Noen strekninger flyter bra, som på Hadeland,
men så er det noen flaskehalser hvor det blir kø. Det er jo der vi ønsker at det skal åpnes opp
litt.»

Roger Kyseth, CEO i Benteler Automotive Raufoss AS, om viktigheten av at myndighetene
støtter opp om utbygging av Rv4: «Hvis vi setter det i perspektiv: Norge er helt avhengig av å
øke verdiskapingen fra fastlandet etterhvert som oljealderen går mot slutten. Vi trenger
eksport og industri som konkurrerer internasjonalt for å selge sine varer. En industriarbeidsplass
som driver eksport skaper 3-4 arbeidsplasser i tillegg. Hvis staten Norge ikke klarer å
opprettholde eller øke verdiskapningen/eksportinntektene fremover så vil hele den norske
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velferdsmodellen stå for fall. Det betyr at man må prioritere de veiene eller transportårene
som understøtter verdiskaping, spesielt viktig er eksportindustrien.»

Oppsummering av svar
Første spørsmål tar for seg fremkommeligheten på Rv4, hvor vi ser at brorparten av
respondentene er misfornøyde. Til sammen er det 74,4 % som enten er misfornøyde eller
svært misfornøyde. Ingen av respondentene er svært fornøyde, og kun 7 % er fornøyde.

Hvor fornøyd er du med fremkommeligheten for din bedrifts transport med
dagens veistandard på Riksvei 4?
62,8 %

18,6 %
11,6 %

7,0 %
0,0 %
Svært fornøyd

0,0 %
Fornøyd

Hverken eller

Misfornøyd

Svært misfornøyd

Vet ikke/Ikke
relevant

Bedriftene ble også gitt mulighetene til å supplere egne kommentarer til noen av
spørsmålene, hvor flesteparten ble gitt i forbindelse med dette spørsmålet. Her følger et
utdrag av noen av disse kommentarene:
•

«Kun brukbar standard på få strekninger.»

•

«Det er store forsinkelser i rush-tiden, og det må legges inn slakk som øker kostnader.»
«Leveranser blir forsinket, ansatte klager, og det er fare for å ikke ansette gode
medarbeidere.»

•

«Fra Stryken og sørover er det spesielt dårlig.»

•

«For mange flaskehalser. Oppstår lett kø.»

•

«Det mangler god vei fra Hadeland til Oslo og fra Lygna til Raufoss.»

•

«Fremkommeligheten er et stort problem, da både leveranser inn til bedriften og
leveranser ut til kundene er sydover. Rv4 og F33 svarer ikke til bedriftens behov.»

•

«Fremkommeligheten er varierende. Spesielt utfordrende er det når tunnelen ved
Grua på Rv4 er stengt.»
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•

«Noen forsinkelser på grunn av veiarbeid. Positivt med utbygging sør for Gjøvik.»

Som vi ser, er bedriftene ikke bare samstemte i at fremkommeligheten ikke er god nok, men
også i det at standarden er for lav. Vi ser også at manglende fremkommelighet påvirker flere
faktorer, inkludert kostnader, motivasjon blant ansatte, samt mulig rekruttering av nyansatte.

Når på døgnet foregår hoveddelen av bedriftens transport? Maks 2 kryss totalt.
60,5 %
53,5 %

53,5 %

7,0 %

7,0 %

4,7 %

kl. 06.00- kl.10.00 kl. 10.00- kl. 15.00 kl. 15.00- kl. 18.00 kl. 18.00- kl. 22.00 kl. 22.00- kl. 06.00
(morgen)
(dagtid)
(ettermiddag)
(kveld)
(natt)

Vet ikke/Ikke
relevant

I neste spørsmål ser vi når på døgnet bedriftenes transport foregår. Her er det jevnere
fordeling enn i forrige spørsmål, da vi ser at bedriftene sprer transporten relativt jevnt fra
morgen til ettermiddag. Over halvparten har transport som foregår i dette tidsrommet. Kun
7 % har på kvelden, og bare 4,7 % om natten.

I hvilken grad har bedriften mulighet til å styre når transporten skal foregå?
54,8 %

23,8 %
16,7 %
2,4 %
I stor grad

2,4 %
I noen grad

I liten grad

Ikke mulighet

Vet ikke/Ikke
relevant

Bedriftene har derimot liten frihet til å kontrollere når transporten skal foregå, som vi ser over.
54,8 % kan i liten grad bestemme dette, og 16,7 % har ikke mulighet overhodet. Til sammen
utgjør disse to svarandelen godt over to tredjedeler av totalen. 23,8 % kan i noen grad styre
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når transporten foregår, mens bare 2,4 % kan det i stor grad. Bedriftene er derfor avhengige
av at kjøreforholdene er gode på de gitte transporttidspunktene.
I hvor stor grad plages bedriftene med køproblematikk og -forsinkelser? Vi ser at 34,9 % i stor
grad mener dette er en utfordring, mens 37,2 % mener det i noen grad. Til sammen utgjør
disse andelene over 70 %. Under en fjerdedel mener dette i liten grad er en utfordring.

I hvilken grad er kø-problematikk/forsinkelser en utfordring for din bedrifts
transport?
37,2 %

34,9 %

23,3 %

4,7 %

I stor grad

I noen grad

I liten grad

Vet ikke/Ikke relevant

Neste spørsmål tar for seg hvor ofte bedriftene opplever kø- eller forsinkelser. Her ser vi at litt
over en fjerdedel opplever det daglig, mens 37,2 % opplever det ukentlig. Det er derfor godt
over halvparten som opplever kø- eller forsinkelser som en utfordring enten ukentlig eller
oftere. Kun 7 % opplever det månedlig, mens 18,6 % opplever det sjeldnere.

Hvor ofte opplever deres bedrift betydelige forsinkelser på grunn av kø?
37,2 %

25,6 %
18,6 %
11,6 %
7,0 %
0,0 %
Daglig

Ukentlig

Månedlig

Sjeldnere
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Aldri

Vet ikke/ikke
relevant

Forsinkelser skaper naturligvis økte transportkostnader, og det er dermed en gevinst å
innhente på å korte ned reisetiden for næringslivet.
På neste spørsmål svarer respondentene på hvor lavere transportkostnadene blir ved at
reisetiden reduseres med 15 minutter. 34,9 % sier dette betyr mellom 0-10 % lavere
transportkostnader, mens 27,9 % får en reduksjon på 11-20 %. 4,7 % får 21-30 % lavere
kostnader, mens 2,3 % får mer. At hele 30,2 % svarer at de ikke vet svaret, eller at det er
irrelevant, skyldes nok at dette er vanskelig å kalkulere. I noen tilfeller vil det derimot også
være noen bedrifter hvor transportkostnadene er så ubetydelige at spørsmålet ikke føles
relevant. Men siden andelen som har svart det samme på tidligere spørsmål har vært langt
mindre, er det mer plausibelt å tro at den høye andelen skyldes kalkuleringsproblematikk.

Hvilken betydning for transportkostnader har 15 minutter kortere tid for
transport av varer for din bedrift?
34,9 %
30,2 %

27,9 %

4,7 %

Det betyr mellom 010 % lavere
transportkostnader

Mellom 11-20 %

Mellom 21-30 %

2,3 %
Mer

Vet ikke/ikke
relevant

Videre ser vi at bedriftene i stor grad mener vei- og jernbanetilbudet i regionen medfører en
konkurranseulempe for dem. Det er 48,8 % som er helt enige i dette, og 34,9 % som er enige,
altså til sammen over 80 %. 14 % er hverken enig eller uenig, og bare 2,3 % er uenige.
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I hvilken grad er du enig i følgende påstand: «Vei- og jernbanetilbudet i
regionen medfører en konkurranseulempe for vår bedrift»?
48,8 %
34,9 %

14,0 %

Helt enig

Enig

Hverken enig
eller uenig

2,3 %

0,0 %

0,0 %

Uenig

Helt uenig

Vet ikke/Ikke
relevant

Vi ser samme tendenser i neste spørsmål, som tar for seg hvorvidt en mer fremkommelig Rv4
er viktig for bedriftenes vekstmuligheter. Hele 51,2 % er helt enige i dette, og 37,2 % er enige,
som til sammen er en andel på nesten 90 %. 9,3 % er hverken enig eller uenig. Ingen er uenige,
mens bare 2,3 % er helt uenige.

Hvor enig er du i følgende påstand: «En mer fremkommelig Rv4 er viktig for
bedriftens vekstmuligheter»?
51,2 %
37,2 %

9,3 %

Helt enig

Enig

Hverken enig
eller uenig

0,0 %

2,3 %

0,0 %

Uenig

Helt uenig

Vet ikke/Ikke
relevant

På neste spørsmål svarer bedriftene på hvorvidt deres inntekter er avhengige av effektiv
transport. 60,5 % er helt enige, og 30,2 % enige, til sammen over 90 %. 9,3 % er hverken enige
eller uenige, og ingen er uenige eller helt uenige.
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Hvor enig er du i følgende påstand: «Bedriftens inntekter er avhengig av en
effektiv transport»?
60,5 %

30,2 %
9,3 %

Helt enig

Enig

Hverken enig
eller uenig

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Uenig

Helt uenig

Vet ikke/Ikke
relevant

Når det kommer til hvilke egenskaper som er viktigst når bedriftene skal velge transportform,
ser vi at det er pris (72,1 %) og punktlighet (55,8 %) som veier tyngst, etterfulgt av transporttid
(41,9 %). Fleksibilitet og miljøhensyn (begge 9,3 %) veier mindre.

Hvilke av de følgende egenskapene er viktigst for deres valg av transportform?
Maks to kryss totalt.
72,1 %
55,8 %
41,9 %

Pris

Punktlighet

Transporttid

9,3 %

9,3 %

Fleksibilitet

Miljøhensyn

2,3 %

2,3 %

Vet ikke/Ikke
relevant

Annet
(spesifiser)

Neste spørsmål er mer generelt enn de foregående. Her blir bedriftene spurt om hvilke
utfordringer som er størst for dem de kommende fem årene. Relativt overraskende rangeres
«høyere transportkostnader enn konkurrentene» (57,1 %) høyere enn «sterkere internasjonal
konkurranse»

(45,2

%).

Dette

kan

være

påvirket

av

at

undersøkelsen

er

en

transportundersøkelse, men det er likevel et oppsiktsvekkende resultat. Deretter følger
«mangel på ansatte med kompetanse» (38,1 %), «for høye skatter og avgifter» (31 %), «svake
markeder i Europa» (7,1 %), og «annet» (7,1 %).
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Hva er de viktigste utfordringene for deres virksomhet de kommende fem
årene? Maks to kryss totalt.
57,1 %
45,2 %
38,1 %
31,0 %

7,1 %

7,1 %
0,0 %

Høyere
Sterkere internasjonal
transportkostnader
konkurranse
enn våre konkurrenter

Mangel på ansatte
med kompetanse

For høye skatter og
avgifter

Svake markeder i
Europa

Annet (spesifiser)

Vet ikke/Ikke relevant

En av kommentarene som ble gitt til det første spørsmålet omhandlet hvordan
fremkommeligheten av Rv4 hadde en påvirkning på de ansatte. Neste spørsmål tar for seg
dette. Bedriftene blir spurt om hvorvidt god vei- og jernbaneforbindelse er viktig for å
rekruttere kompetente medarbeidere, hvor 39,5 % svarer at de er helt enige og 44,2 % sier
seg enige, til sammen over 80 %. 9,3 % er hverken enige eller uenige, 4,7 % er uenige, og 2,3
% er helt uenige.

Hvor enig er du i følgende påstand: «God vei- og jernbaneforbindelse er viktig
for rekruttering av kompetente medarbeidere»?

39,5 %

44,2 %

9,3 %

Helt enig

Enig

4,7 %

Hverken enig
eller uenig

Uenig

2,3 %
Helt uenig

0,0 %
Vet ikke/Ikke
relevant

Neste spørsmål tar for seg hvorvidt godstransport meg tog er et konkurransedyktig alternativ
til veitransport, hvor bare 7 % er helt enige, og 9,3 % enige. 16,3 % er hverken enig eller uenige,
mens de som er uenige eller helt uenige begge utgjør 27,9 %, til sammen over 50 %.
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Hvor enig er du i følgende påstand: «For oss er godstransport med tog et
konkurransedyktig alternativ til veitransport»?
27,9 %

27,9 %

16,3 %
7,0 %

Helt enig

11,6 %

9,3 %

Enig

Hverken enig
eller uenig

Uenig

Helt uenig

Vet ikke/Ikke
relevant

Siste spørsmål tar for seg hvor mye av bedriftenes totale utgifter som er knyttet til transport,
hvor akkurat halvparten svarer 0-10 %. Denne store andelen forklares naturligvis med at
kostnadsbildet består av mange elementer (lønn, produksjon, administrasjon, osv.), hvorav
transport bare er en del av helheten. Samtidig er det viktig å påpeke at nesten 40 % har 11
% eller høyere transportkostnader.

Hvor mye utgjør transportutgiftene av bedriftens totale utgifter?
50,0 %

23,8 %
11,9 %
7,1 %

4,8 %
0-10 %

11-20 %

2,4 %

21-30 %

31-50 %

Over 50 %

Vet ikke

Spørreundersøkelsen inkluderte også et spørsmål hvor bedriftene ble spurt om å tallfeste
diverse variabler knyttet til transport, inkludert hvor mange lastebiler som går inn og ut av
bedriften årlig og hvor mange tonn de transporterer. Siden formålet med spørsmålet primært
var å samle tallgrunnlag for transportanalyse, og siden svarprosenten var lav og svarene
svært varierende, har vi valgt å ikke oppsummere dette spørsmålet her.
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Analyse av transportkostnader for næringslivet
Mens spørreundersøkelsen gir svar på hvordan bedriftene blir påvirket av den anstrengte
samferdselsinfrastrukturen i regionen, sier den ikke noe om kostnadsbildet. Selv om
transportkostnadene bare utgjør en del av bedriftenes kostnader, er dette likevel en
betydelig utgiftspost. Dette gjelder spesielt fordi disse bedriftene transporterer store
varevolumer. Store deler av transporten går til eksport og skjer primært med lastebil. Ved å
bruke NyAnalyses modell for transportkostnader, kan vi estimere hva disse kostnadene blir for
gitte strekninger, samt hvor mye kostnadene øker ved forsinkelser.
Transportkostnader beregnes som summen av to delkostnader, nærmere bestemt tids- og
distansekostnader. For en gitt strekning er kostnadene derfor bestemt av tiden det tar å kjøre
strekningen, samt dens lengde. Implisitt betyr dette at forsinkelser gir høyere kostnader enn
nødvendig for bedriftene. Kø kan oppstå på grunn av flaskehalser, mens omkjøringer kan
oppstå på grunn av veiarbeid.
Vi ser først på strekningen Raufoss-Oslo på Rv4, som tar 1 time og 51 minutter å kjøre, og har
en lengde på 113 km. I Tabell 6 har vi tallfestet de totale transportkostnadene, basert på hvor
mange lastebiler som kjører på denne strekningen et gjennomsnittlig døgn i året. Tall fra
Statens vegvesens trafikktellinger viser at rundt 1000 lastebiler passerer her, hvert døgn. Vi har
tallfestet hva kostnadene for dette er for bedriftene og samt hva de ville vært om med flere
(1500) lastebiler per døgn, med den hensikt å illustrere hvordan denne variabelen påvirker
kostnadsbildet. Vi har også kalkulert hva totale kostnader blir for en liten økning (15 minutter)
og en stor økning (30 minutter).
Kostnadsbildet for 1000 lastebiler er på rundt 590 millioner årlig. På en periode på 10 år utgjør
dette hele 5-6 milliarder kroner, avhengig av hvilken neddiskonteringsrente som velges.
Naturlig nok blir også totalkostnadene ved forsinkelser større med flere lastebiler, mer spesifikt
på 640 mill. kroner for en liten økning, og 690 mill. for en stor økning. Med 1500 lastebiler blir
totalkostnadene på 890 mill. kroner, mens de øker til 960 millioner med en liten økning og
1040 mill. med en stor økning. Merk at vi ikke har sett på bompenger her, og at de derfor vil
komme i tillegg.
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Tabell 6: Årlige transportkostnader for strekning Raufoss-Oslo

Transportkostnader med forsinkelser

Antall lastebiler

Transportkostnader uten

per døgn

forsinkelser

15 min

30 min

1000

590 mill. kr

640 mill. kr

693 mill. kr

1500

890 mill. kr

960 mill. kr

1 040 mill. kr

Kilde: NyAnalyse|TØI

Vi kan gjøre lignende utregninger for andre strekninger. I Tabell 7 har vi tallfestet kostnader
for strekningen Raufoss-Mjøsbrua, som utgjør den nordlige delen av Rv4. Denne strekningen
tar 28 minutter og har en lengde på 28,4 km. Som vi ser, er transportkostnadene betydelig
mindre på denne kortere strekningen, nærmere bestemt på 150 millioner kroner for 1000
lastebiler, og 220 millioner kroner for 1500 lastebiler. Med forsinkelser spenner kostnadene seg
fra 200 til 370 mill. kroner.
Tabell 7: Årlige transportkostnader for strekning Raufoss-Mjøsbrua

Antall lastebiler

Transportkostnader uten

per døgn

forsinkelser

15 min

30 min

1000

150 mill. kr

200 mill. kr

250 mill. kr

1500

220 mill. kr

300 mill. kr

370 mill. kr

Transportkostnader med forsinkelser

Kilde: NyAnalyse|TØI

Vi kan også kalkulere ekstrakostnader som oppstår på grunn av flaskehalser. Som eksempel
her har vi sett på rundkjøringen på Gjelleråsen, hvor Rv4 møter Fv22 og Fv401. Dette er den
største flaskehalsen langs Rv4, og lastebiler fra Raufoss og Gjøvik, Land, og de mange store
bedriftene langs den sydlige delen av Rv4, og fra andre bedrifter i Nittedal, passerer her. Den
hvite linjen under rundkjøringen på bildet på neste side viser Rv4 mellom denne rundkjøringen
og Groruddalen, som er strekningen vi har brukt som utgangspunkt. Tall fra Statens vegvesen
antyder at ÅDT er på ca. 20.000 her, og at tungtransport utgjør 10 % av dette, altså 2000.
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Rundkjøring: Rv4, Fv22 og Fv401

Vi kan se for oss en situasjon hvor lastebilene står i kø på den gitte plasseringen. Kostnadene
som knytter seg til køen er avhengig av hvor lenge de står i kø, og gevinsten av å redusere
køen er derfor avhengig av størrelsen på reduksjonen. I Tabell 8 har vi skissert flere scenarier,
hvor vi ser at både flere lastebiler og mindre tid i kø bidrar til å øke gevinsten. Denne
gevinsten øker naturligvis over tid. For eksempel vil en reduksjon på 30 minutter for 2000
lastebiler gi en innsparing 200 mill. kr i året, som blir på rundt 1,5-2 milliarder kr over ti år. Siden
reduksjon er distanseuavhengig, vil disse tallene også gjelde for andre strekninger, gitt at
antall lastebiler er det samme.
Tabell 8: Årlig gevinst av å redusere kø ved rundkjøring, Gjelleråsen

Antall
lastebiler

Årlig gevinst ved køreduksjon
5 minutter

15 minutter

30 minutter

1500

25 mill. kr

75 mill. kr

150 mill. kr

2000

35 mill. kr

100 mill. kr

200 mill. kr

2500

40 mill. kr

125 mill. kr

250 mill. kr

Kilde: NyAnalyse|TØI

Som vist i spørreundersøkelsen, er bedriftene i stor grad enig at det er problemer med kø i
Stor-Oslo Nord-området. Dette er problemer som de selv ikke kan løse, fordi de i liten grad
har mulighet til å styre når på døgnet deres transport foregår. Det er flere forklaringer til dette,
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blant annet at lastebilene har ferger de må rekke for å kunne transportere til utlandet. Om
de ikke rekker disse fergene, kan det føre til ytterligere kostnader, samt forsinkelser i
produksjon til bedriftene som skal motta leveransen. Flere av bedriftene i Stor-Oslo Nord
bruker såkalt just-in-time-produksjon, hvor bruken av lager er liten eller ikke-eksisterende, som
gjør at forsinkede leveranser kan gi fullstendig stopp i produksjon. I tillegg kan dårlig
veikapasitet også skape et hinder for rekruttering, fordi flere av bedriftene i regionen har
ansatte som bor i Oslo og pendler forbi flaskehalsen på Gjelleråsen.
Som det framgår i dybdeintervjuet med Morten Brandtzæg, administrerende direktør i
Nammo, kan dårlig veistandard i verste tilfelle resultere i utflagging fra Norge. Ikke bare kan
dette føre til et betydelig tap av arbeidsplasser, men det vil også gi en reduksjon i
velferdstjenester i regionen, på grunn av tapte skatteinntekter fra bedriftene. Forbedring av
kapasiteten på Rv4 kan derfor gi store gevinster ikke bare for Stor-Oslo Nord, men også for
Norge. Dette gjelder spesielt fordi mange av bedriftene driver med ikke-oljerelatert
virksomhet, som Norge i økende grad vil bli avhengig etter hvert som oljeetterspørselen faller.
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Del 4 – Pendleranalyse for regionen
Rundt 61.100 sysselsatte bor i Stor-Oslo Nord (inkludert Jevnaker), og ca. 51.200 arbeider der.
Netto utpendling er dermed på nær 10.000 arbeidstagere. I Nittedal kommune er det en
netto utpendling på nesten 7.000 personer. De fleste av dem arbeider i Oslo, men mange er
også i Skedsmo. Lunner og Østre Toten har en netto utpendling på over 2.000 personer hver.
Vestre Toten og Gjøvik og er de eneste kommunene i Stor-Oslo Nord med netto innpendling.
Alle nærområder rundt Oslo har netto utpendling. Det gjelder Moss, Follo, Lillestrøm, Nittedal
og Hadeland. Unntaket er Asker og Bærum. I forhold til hvor mange som arbeider lokalt, er
utpendlingen stor i hele dette området, men i Nittedal kommune er det helt spesielt. Der
pendler det flere ut av kommunen enn det er lokale arbeidsplasser (105 %). På Hadeland
(inkl. Jevnaker) er andelen som pendler ut også stor (75 %). I nordenden av Rv4 er det relativt
sett færre som pendler både ut og inn om en ser Gjøvik-regionen under ett (altså Gjøvik
kommune, Toten-kommunene og begge Land-kommunene).
Tabell 9: Sysselsatte 15-74 år. Pendling som andel av lokal sysselsetting. Region Stor-Oslo Nord og Oslos omegn

Innpendling8

Utpendling

Moss

55 %

74 %

Follo

57 %

85 %

Bærum/Asker

60 %

56 %

Lillestrøm u/ Nittedal

60 %

91 %

51 %

105 %

Hadeland

33 %

75 %

Gjøvik

38 %

43 %

Nittedal

Kilde: SSB

8 Pendlere som andel av sysselsatte med arbeidssted i regionen
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Figur 7: Sysselsatte 15-74 år etter arbeidssted og bosted i økonomisk region Gjøvik og Hadeland, Nittedal
kommune og områder utenfor. 4. kvartal 2017

Kilde: SSB

Pendling mellom de økonomiske regionene i Stor-Oslo Nord preges av at:
•

Svært få pendler mellom de tre regionene Gjøvik, Hadeland og Nittedal

•

Mange pendler ut av sin region

•

Færre pendler inn

På kommunenivå er pendlingsmønsteret mer komplisert. Mange pendler internt i sin
økonomiske region. Flertallet av pendlerne er menn. I økonomisk region Gjøvik går
nettostrømmen av pendlere mot Gjøvik og Vestre Toten kommuner. Området det pendles
til er begrenset i omfang fordi industriklyngen på Raufoss og tyngdepunktet i Vestre Toten
kommune ligger på kommunegrensen mot Gjøvik.
Innpendlingen til Gjøvik kommune er relativt sett lav og utpendling moderat sett i forhold til
Gjøviks lokale arbeidsmarked. Over 3000 arbeidstagere bor i Toten-kommunene og arbeider
på Gjøvik. Andre veien pendler det omtrent 1800 personer, de fleste til Vestre Toten. Under
500 arbeidstagere pendler andre veien. Gjøvik kommune har også netto innpendling fra
Nordre Land og Søndre Land. Over 700 pendler derfra til Gjøvik, under 200 andre veien. Ut
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av regionen pendler nesten 700 personer fra Gjøvik kommune til Lillehammer, under 400
andre veien. Over 600 pendler også til Gjøvik fra Ringsaker.
Tabell 10: Sysselsatte 15-74 år etter arbeidssted og bosted i økonomisk region Gjøvik. 4. kvartal 2017

Arbeidssted

Bosted
Gjøvik

Østre Toten

Vestre Toten

Søndre Land

Nordre Land

9 703

1 763

1 551

434

279

Østre Toten

503

3 576

480

47

18

Vestre Toten

1 313

963

3 649

218

35

Søndre Land

79

11

29

1 233

159

Nordre Land

119

13

17

309

2 234

Gjøvik

Kilde: SSB

På Hadeland er det mange som pendler til Oslo. Den største strømmen går fra Lunner til Oslo
med over 1200 personer. Mange som arbeider andre steder må også reise i retning Oslo for
å komme på jobb. Pendlerstrømmen fra Lunner mot Oslo blir på minst 1900 personer når disse
også tas med. Over 700 pendler fra Gran til Oslo. Litt over 650 personer bor i Lunner og
arbeider i Gran. Under halvparten pendler andre veien. Utveksling av pendlere mot Jevnaker
har moderat volum. Jo nærmere man er Oslo, jo større andel av kommunens sysselsatte
arbeider i Oslo. Få bor i Oslo og arbeider på Hadeland.
Tabell 11: Sysselsatte 15-74 år etter arbeidssted og bosted i økonomisk region Hadeland. 4. kvartal 2017

Arbeidssted

Bosted
Jevnaker

Lunner

Gran

1 264

85

178

Lunner

146

1 403

309

Gran

198

658

4 180

Jevnaker

Kilde: SSB

I søndre del av regionen utmerker Nittedal kommune seg med svært høy utpendling og
moderat innpendling. 3557 personer både arbeider og bor i Nittedal mens over 6000 bor i
Nittedal og pendler til en jobb i Oslo. 905 arbeidstagere bor i Nittedal og arbeider i Skedsmo,
480 i Lørenskog og 304 i Bærum. Svært få nittedøler reiser nordover for å komme på jobb. 30
personer pendler til Lunner og 28 til Gran kommune. Neste ingen pendler til kommuner i
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nordenden av Stor-Oslo Nord. Fra Oslo kommune reiser litt over 1500 personer til en jobb i
Nittedal. Vel 500 kommer fra Skedsmo og 242 fra Lørenskog. Nordfra kommer det flest fra
Lunner (322). 77 kommer fra Gran.
Tabell 12: Sysselsatte 15-74 år etter arbeidssted og bosted i kommunene i Stor-Oslo Nord og Norge ellers. 4. kvartal 2017
Arbeidssted

Bosted
Nittedal

Lunner

Gran

Jevnaker

Østre

Vestre

Toten

Toten

Gjøvik

Søndre

Nordre

Utenfor Stor-

Land

Land

Oslo Nord

I alt

Nittedal

3537

322

77

26

6

4

10

4

1

4206

8193

Lunner

30

1403

309

146

4

7

9

6

0

229

2143

Gran

28

658

4180

198

74

126

119

79

13

450

5925

Jevnaker

6

85

178

1264

1

3

4

6

0

603

2150

Østre Toten

10

4

17

3

3576

480

503

47

18

588

5246

Vestre Toten

7

23

60

6

963

3649

1313

218

35

442

6716

Gjøvik

10

47

157

14

1763

1551

9703

434

279

2366

16324

Søndre Land

2

2

20

2

11

29

79

1233

159

56

1593

Nordre Land

1

2

10

4

13

17

119

309

2234

226

2935

Utenfor Stor-

8691

2040

1607

1644

878

599

2921

285

469

12322

4586

6615

3307

7289

6465

14780

2621

3208

Oslo Nord
I alt
Kilde: SSB

Pendling mellom kommunene i region Stor-Oslo Nord preges av:
•

I nordre del pendler mange inn mot Gjøvik og Vestre Toten

•

En viss netto utpendling fra Gjøvik til Lillehammer

•

En viss netto innpendling fra Ringsaker

•

Svært mange pendler til Oslo fra Nittedal og Hadeland. Antallet avtar med avstand

•

Mange pendler fra Nittedal til Skedsmo

•

Liten pendling mellom kommunene på Hadeland og Nittedal
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Flyttemønster
Alle de tre delene av Stor-Oslo Nord har hatt netto innflytting hvert år siden 2013. Med få
unntak har også alle kommunene i området hatt netto innflytting hvert år siden 2013. Gjøvik
kommune har hatt størst. Søndre Land er unntaket, da nettoflyttingen er negativ de to siste
årene i perioden.
Figur 8: Netto flytting i Nittedal og i de økonomiske regionene Hadeland og Gjøvik
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Kilde: SSB
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Økonomisk region Hadeland

Økonomisk region Gjøvik

Effektene av en flytteprosess er avhengig av hvem som flytter. Det er for eksempel ikke
likegyldig om pensjonister eller småbarnsforeldre flytter til et sted. Flytting henger også nøye
sammen med pendling og boligmarkedets struktur. Dette er grunnleggende trekk ved et
område som peker på både muligheter og begrensninger.
Nittedal kommune preges av stor netto innflytting av foreldre med små barn (barn under
skolealder og personer i alderen 25-35 år). Det foregår også netto utflytting av ungdom
mellom 15 og 26 år. Det er en typisk profil for en forstadskommune. Nittedal har også få
leieboliger. Andelen er så lav som 10 %. I landet ligger den på rundt 20 %, i Oslo over 25 %.
Resten av boligene i Nittedal er selveierboliger eller boliger eid via borettslag eller
aksjeselskap. Befolkningen er ung med mange barn og få eldre. Husholdningsstørrelsen på
2,44 personer pr. husholdning er høy. 76 % av kommunens boliger er eneboliger.
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Nittedal kommune har ekstremt stor utpendling, særlig til Oslo. Oslo har mange leieboliger,
flere utdanningsmuligheter og et stort jobbmarked. Dette tilsier at unge enslige mennesker i
Nittedal trekkes mot Oslo, mens barnefamilier flytter den andre veien på grunn av tilbudene
på boligmarkedet. Mange av de som flytter ut som tenåringer kommer antagelig tilbake når
de har etablert seg med familie med barn. Denne utvekslingen skjer hele tiden og er en del
av den lokale dynamikken i boligmarkedet.
Økonomisk region Hadeland har også netto utflytting av unge (alder mellom 15 og 26 år),
men innflytting av familier med små barn er noe lavere enn i Nittedal. Mellom 15 og 18 % av
boligene i kommunene er leieboliger. Husholdningsstørrelse er minst 2,2 personer og nesten
alle bor i enebolig. Mange pendler til Oslo. Denne regionen har svakere preg av forstad selv
om pendling til Oslo er viktig.
Økonomisk region Gjøvik har moderat innflytting av familier med små barn og stor netto
innflytting av unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år. Det skyldes primært at viktige
utdanningsinstitusjoner og kompetansemiljøer er lokalisert på Gjøvik. Gjøvik kommune skiller
seg ut i regionen med relativt lav husholdningsstørrelse, over 20 % leieboliger og mange
leiligheter. Resten av regionen har en profil som ligner på Hadeland.
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Figur 9: Netto endring i befolkningen på 1-årsnivå etter økonomisk region. 3-års glidende gjennomsnitt (2017-2018)
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Kilde: SSB

Nærmere om pendling og mulig innsparing
SSBs pendlerstistikk for 2017 og vår pendlermatrise viser at 6070 arbeidstagere pendler fra
Nittedal til en arbeidsplass i Oslo. 1238 pendler til Oslo fra Lunner og 737 fra Gran. Vi har laget
anslag på hvor mange av dem som anvender bil, tog, buss, sykkel eller gange for å komme
seg til og fra arbeid. Beregningene er basert på en kombinasjon av flere kilder.
Mange av disse pendlerne bruker tog. I 2010 hadde Gjøvikbanen, ifølge Urbanet, ca. 4900
passasjerer på en gjennomsnittlig hverdag. Tall fra SSB viser at veksten i passasjerer fra 2012
til 2017 var på 16,7 prosent på Gjøvikbanen. Vi legger til grunn av veksten fra 2010 til 2017 var
20 %. Det gir at banen i 2017 hadde 5880 passasjerer på en gjennomsnittlig hverdag9. 63 %
av togreisene var rettet mot Oslo sentrum og 80 % av reisene fra Akershus var til arbeid eller
utdanning (Urbanet, 2010). Vårt anslag er på denne bakgrunn at 2964 passasjerer reiste til

9

SSBs statistikk over togtrafikk på Gjøvikbaken sier at det var 1468388 reiser der i 2017. Med 250

virkedager blir det 5874 passasjerer pr. virkedag.
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arbeid mellom Stor-Oslo Nord og Oslo med Gjøvikbanen på en gjennomsnittlig hverdag. Det
er grunn til å anta at de benyttet tog begge veier, hvilket betyr at anslagsvis 1482 pendlere
benyttet toget til Oslo på en gjennomsnittlig hverdag i 2017.
Urbanets analyse viste at 28 % av reisene på Gjøvikbanen startet på strekningen HakadalNittedal og 31 % på strekningen Jaren-Harestua. Det tilsier at 415 pendlere tar toget til Oslo
fra Nittedal og 459 fra Hadeland på en gjennomsnittlig hverdag.
For å finne hvordan resten av pendlerne kommer seg til og fra en jobb i Oslo, kan vi benytte
den fordelingsnøkkelen av alle reiser etter transportmiddel som ble registrert i systemanalysen
til Statens Vegvesen fra 2018. Den viser at 81 % av reiser i Groruddalen som gikk til og fra øst
og nord (det vil si hovedsakelig Stor-Oslo Nord) ble foretatt med bil. 15 % reiste kollektivt og 3
% syklet. 1 % gikk.
Basert på disse forholdstallene skulle en forvente at 911 av de 6070 pendlerne fra Nittedal
benytter kollektive transportmidler. Fra anslaget over på at 415 pendlere benytter tog fra
Nittedal til Oslo,10 kan vi slutte at resten, dvs 496 passasjerer benytter buss. Forholdstallet gir
også et anslag på at 4916 pendlere fra Nittedal til Oslo benytter bil.
Anslaget gir også at 459 pendlere fra Lunner og Gran reiser med tog til arbeid i Oslo. Dette
viser at andelen av pendlerne som benytter tog fra Hadeland er vesentlig høyere enn tilfellet
er fra Nittedal. Busstilbudet mellom Hadeland og Oslo tilsier at dette er et begrenset
alternativ. Valget for Oslopendlerne fra Hadeland står dermed hovedsakelig mellom bil eller
tog. De som benytter bil fra Hadeland (uten Jevnaker) til en jobb i Oslo vil da være 1516
pendlere.

1200 passasjerer på Nittedal stasjon i 2010 (Urbanet 2010). Det betyr 600 reisende hvorav 80 % er
arbeidsreiser og 63 % av dette er reiser mot Oslo sentrum. Dette samsvarer godt med anslaget over.
10
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Tabell 13: Anslag på transportmiddel som benyttes av pendlere til Oslo fra Nittedal og Hadeland på en
gjennomsnittlig hverdag i 2017

Bosted

Alle

Bil

Tog

Buss

Sykkel

Gange

Fra Nittedal

6070

4916

415

496

182

61

Fra Hadeland

1975

1516

459

I alt

8045

6432

874

496

182

61

Fra Nittedal

100 %

81 %

7%

8%

3%

1%

Fra Hadeland

100 %

77 %

23 %

0%

0%

0%

I alt

100 %

80 %

11 %

6%

2%

1%

Kilde: NyAnalyse

Omtrent 80 prosent av pendlerne fra Stor-Oslo Nord til Oslo bruker bil. De må kjøre sydover
Rv4 og passere krysset på Gjelleråsen før de kan fortsette Rv4 gjennom Groruddalen. Andre
muligheter fins i praksis ikke. I krysset på Gjelleråsen møtes trafikk fra Oslo til næringsklyngen
på Skytta i Nittedal, trafikk som skal nordover eller kommer nordfra på Rv4 og trafikk som skal
opp og ned Rv22 mot Hvam og E6. Trafikken er meget stor og det danner seg raskt kø, særlig
i rushtiden. Oslo krever bompenger, det blir stadig vanskeligere å parkere i Oslo og
veistandarden mellom Grorud og Gjelleråsen har liten kapasitet.
Den viktigste flaskehalsen for denne biltrafikk er krysset på Gjelleråsen. Alle som pendler buss
fra Stor-Oslo nord til Oslo og Skedsmo må også passere dette krysset. Det viktigste
busstilbudet i Nittedal er rute 390 som starter vekselsvis i Kongskog og Hellerudhaugen, kjører
inn på Rv4 og følger den til Oslo S. I rushtiden er det ekspressruter. Reisetiden fra Rotnes der
Nittedals sentrum ligger er omtrent 30 minutter til Oslo S. Det er ganske hyppige avganger,
men med de køproblemer som oppstår i rushtiden vil reisetiden raskt kunne bli mye lenger.
En lokal bussrute forbinder Rv4 med Nittedal stasjon, som ligger et stykke opp i dalsiden over
Rotnes. Bussrute 385 går fra Rotnes til Lørenskog.
Togtilbudet er lokaltog L3 og regiontog R30 som går til Oslo S fra Hakadal, Harestua, Jaren
og Gjøvik, Flest og hyppigste avganger er fra Hakadal. Alle tog stanser på Nittedal stasjon.
Reisetid Nittedal - Oslo S er omtrent 30 minutter.

Store samfunnsøkonomiske gevinster ved mer effektiv pendling
Det samfunnsøkonomiske tapet som følge av at pendlere bruker lenger tid på jobben
illustreres i tabellen under. Hver dag pendler ca. 5800 personer fra Nittedal til Oslo med bil,
45

tog eller buss. Dersom disse pendlerne i snitt hadde spart en halvtime dvs. et kvarter hver vei,
så ville bare tidsbruken ved redusert pendling fra Nittedal tilsvart 388 årsverk som tilsvarer en
årlig verdiskaping på 214 mill. kroner. Tilsvarende årlig verdiskaping for de nær 2 000
pendlerne fra Hadeland er om lag 72 mill. kroner.
Tabell 14: Anslag på verdiskaping av at pendlere i Nittedal til Oslo sparer 30 minutter hver arbeidsdag
Bosted

I alt

Bil

Tog

Buss

5 827

4 916

415

496

1 311 075

1 106 100

93 375

111 600

Antall årsverk ved 30 minutter mindre reisetid

388

328

28

33

Årlig verdiskaping (mill. kroner)

214

180

15

18

Daglig antall pendlere fra Nittedal
Årlig antall pendlere fra Nittedal

Kilde: NyAnalyse

Tabell 15: Anslag på verdiskaping av at pendlere i Hadeland til Oslo sparer 30 minutter hver arbeidsdag
Bosted

I alt

Bil

Tog

Buss

1 975

1 516

459

0

444 375

341 100

103 275

0

Antall årsverk ved 30 minutter mindre reisetid

132

101

31

0

Årlig verdiskaping (mill. kroner)

72

56

17

0

Daglig antall pendlere fra Hadeland
Årlig antall pendlere fra Hadeland

Kilde: NyAnalyse
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Vedlegg 1 – Befolkningsframskrivinger til 2040
I denne delen av rapporten ser vi på befolkningsframskrivinger for Stor-Oslo Nord. Beregning
av fremtidens folkemengde utføres av Statistisk sentralbyrå. Beregningen er usikre, og
presenteres derfor med flere forskjellige alternativer. Vi presenterer alternativer: høy nasjonal
vekst, hovedalternativet, og lav nasjonal vekst. Her tas det forutsetninger når det komme til
tre variabler: fruktbarhet, levealder, og nettoinnvandring. Høyalternativet har høye verdier
på disse variablene, hovedalternativet har middels høye verdier, og lavalternativet har lave
verdier.
Resultatene er presentert i figuren under. Her bemerkes det at usikkerheten øker med tiden,
da det er vanskeligere å si noe sikkert om fremtiden jo fjernere den er. Vi ser at alle tre
alternativ gir positiv vekst. Befolkning i 2018 var 117.624, og var forventet å vokse til 132.434 i
2040, gitt hovedalternativet. Høy vekst gir 141.288 personer, mens lav vekst gir 125.825.
Figur 10: Befolkningsframskriving totalt for region Stor-Oslo Nord, tre alternativer
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Kommunale framskrivinger av befolkningen mot 2040
SSB fremskriver jevnlig befolkningsutviklingen fremover ned på kommunenivå. Som vanlig er
det noe usikkert om hva fremtiden bringer, og framskrivingene blir derfor presentert i tre
alternativer, med de samme forutsetningene som før. I figuren under ser vi framskrivingen for
Gjøvik. Befolkningen i starten på 2018 var på 30.642, og er forventet å vokse til 36.007 i 2040,
ifølge hovedalternativet. Ved høy vekst vil det være 38.480 innbyggere til samme tid, og ved
lav vekst vil det være 34.183.
Figur 11: Befolkningsframskriving Gjøvik, tre alternativer
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Kilde: SSB

I neste figur ser vi framskrivingene for Nittedal. Trendene her skiller seg ikke kraftig fra Gjøvik.
Befolkningen i starten på 2018 var på 23.545, og er forventet å vokse til 28.134 i 2040, ifølge
hovedalternativet. Høy og lav vekst gir henholdsvis 30.040 og 26.747 innbyggere.
Figur 12: Befolkningsframskriving Nittedal, tre alternativer
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I neste figur ser vi framskrivingene for Nordre Land. Disse skiller seg fra de to forrige, mest fordi
lavalternativet gir negativ vekst. Mens befolkningstallet var på 6.750 i starten av 2018,
predikerer lavalternativet at det bare vil være 6.635 i 2040. Hovedalternativet er på 7001,
som er en svak positiv vekst, mens høyalternativet er på 7.488.
Figur 13: Befolkningsframskriving Nordre Land, tre alternativer
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I neste figur ser vi framskrivingene for Søndre Land, som er den kommunen som skiller seg
mest ut så langt. Ingen av alternativene, inkludert høyalternativet, predikerer positiv vekst.
Kommunens størrelse kan være en forklaring på dette, men samtidig er den ikke mye mindre
enn Nordre Land, og der er det forventet vekst for to av tre alternativer.
Figur 14: Befolkningsframskriving Søndre Land, tre alternativer
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I neste figur ser vi framskrivingene for Gran. I motsetning til Søndre Land, er disse prediksjonene
mer like de vi så for Gjøvik og Nittedal, altså positiv vekst for alle alternativer. Vi ser at
befolkningen i 2018 er på 13.770, og er forventet å vokse til 15.677 i 2040, ifølge
hovedalternativet.
Figur 15: Befolkningsframskriving Gran, tre alternativer
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Neste figur viser framskrivinger for Lunner. Befolkningen i 2018 er på 9.065, og er forventet å
vokse til 10.502 i 2040, ifølge hovedalternativet. Høy vekst gir 11.156, og lav vekst 10.010.
Figur 16: Befolkningsframskriving Lunner, tre alternativer
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Under ser vi framskrivingene for Lunner. Befolkning i 2018 er på 13.314, og 14.620 ifølge
hovedalternativet. Høy vekst gir 15.615 innbyggere, og lav vekst 13.877.
Figur 17: Befolkningsframskriving Lunner, tre alternativer
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Vedlegg 2 – Framskrivning/Statusanalyse av Stor-Oslo Nord
Dette vedlegget viser funn fra en statusanalyse av Stor-Oslo Nord, samt en framskriving
av sysselsetting og privat verdiskaping mot 2040 under tre ulike scenarioer for
befolkningsvekst. Statusanalysen viser samlet verdiskaping, sysselsetting, skattebidrag
og andre ringvirkninger fra privat sektor i 2017. Analysen tar utgangspunkt i
regnskapsdata,

nasjonalregnskapet

og

andre

relevante

nøkkeltall

fra

Finansdepartementet, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tabell 16: Stor-Oslo Nord (privat sektor) – Status 2017

2017
Bedrifter (antall i 1000)

12,2

Sysselsatte (antall i 1000)

32,5

Omsetning (mrd.)

69,2

Verdiskaping (mrd.) i privat sektor

22,2

Skattebidrag eiere + ansatte
(inkl. MVA og trinnskatt) (mrd.)

8,7

Ringvirkninger
Kjøp av varer og tjenester i Norge (mrd.)
Indirekte verdiskaping (mrd.)
Indirekte årsverk (antall i 1000)

34
19,6
18

Kilde: Brønnøysundregisteret|NyAnalyse

Tabell 16 gjengir samlet omsetning, verdiskaping, produktinnsats og skattebidrag i mrd.
kroner for Stor-Oslo Nord i 2017. Den viser også antall bedrifter og sysselsatte i 1000.
Tallene er hentet fra brønnøysundregisteret og er basert selskapenes egne rapporterte
tall. Skattebidraget består av skatt fra bedriften og de ansatte. Her inngår selskapskatt,
arbeidsgiveravgift, personskatt, merverdiavgift og trinnskatt. Selskapsskattene følger
av bedriftenes årsregnskap, mens arbeidsgiveravgift, personskatt, merverdiavgift og
trinnskatt er beregnet ved hjelp av lønnskostnader og relevante skattesatser for 2017.
Vi finner at regionen hadde litt over 12.200 private bedrifter med en samlet omsetning
på 70 mrd. kroner i 2017. Sammenlagt hadde disse om lag 32.450 sysselsatte og en
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verdiskaping (brutto) på 22 mrd. kroner. Skattebidraget fra bedriftene og de ansatte
utgjorde

litt

under

9

mrd.

kroner.

Her

inngår

selskapsskatt,

personskatt,

arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og trinnskatt. Næringsliv organisert utenom
aksjeselskap er ikke med i tallgrunnlaget.

Ringvirkninger
Tabell 1 viser også summen av bedriftenes kjøp av varer og tjenester. Dette skaper
ringvirkninger i økonomien. Vi har ved hjelp av vår ringvirkningsmodell (WEI-modellen)
og SSBs kryssløp estimert dette bidraget. Her har vi korrigert for import fra utlandet. Vi
har deretter beregnet hva denne omsetningsvirkningen legger til rette for av
verdiskaping og årsverk hos underleverandører og resten av økonomien – indirekte.
Vi finner at produktinnsatsen (eks. import) utgjorde om lag 34 mrd. kroner i 2017.
Modellberegninger viser at dette la til rette for om lag 19,6 mrd. kroner i verdiskaping
hos underleverandører og resten av verdikjeden. Videre finner vi at innkjøpet sikret om
lag 18.000 årsverk indirekte. Ved beregning av ringvirkningen ser vi på virkninger langs
flere ledd i verdikjeden. For å ta et eksempel vil Bedrift As vareforbruk fra næringene
forsikring og bygg og anlegg, legge til rette for verdiskaping i dette leddet, men også
videre i annet og flere ledd oppover (se Figur 18).

Figur 18: Ringvirkning fra bedrift a – illustrasjon. N = resten av verdikjeden
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Kilde: NyAnalyse
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Det er verdt å nevne at en betydelig andel av dette er kjøp av varer og tjenester fra
andre virksomheter i regionen. Det er derfor nærliggende å anta at dette allerede
inngår i det direkte regnskapet ovenfor. For å unngå dobbelttelling har vi valgt å holde
disse størrelsene adskilt.

Verdiskaping og sysselsetting mot 2040
Følgende avsnitt viser framskrevet sysselsetting og privat verdiskaping mot 2040 under
tre ulike scenarioer. Beregningene tar utgangspunkt i nasjonale framskrivninger av
gjennomsnittlig tilbudt timeverk per innbygger fra Perspektivmeldingen 2017, SSBs
befolkningsframskrivinger for personer mellom 15-74 år for Stor-Oslo Nord, og vekst i
timeverksproduktivitet i perioden 2018-2040*.
Økonomisk vekst målt som økning i brutto verdiskaping skyldes hovedsakelig to
drivere:
1. Vekst i timeverksproduktivitet
2. Vekst i antall utførte/tilbudte timeverk i økonomien
Økning i timeverksproduktivitet over tid skyldes enten bruk av ny teknologi, bedre
organisering eller økt kompetanse og kunnskap hos arbeidsstokken. Dette resultere i at
bedrifter kan produsere mer uten å øke antall timeverk per produsert enhet.
Det er vanskelig å tallfeste økningen i timeverksproduktivitet fram i tid med stor grad
av nøyaktighet. Det er derfor vanlig i framskrivninger av timeverksproduktivitet å
skissere ulike vekstbaner basert på enten historiske rater, økonomisk innsikt i
betydningen av ny teknologi og kunnskap og bruken av disse i økonomien, eller en
blanding av disse.
I Perspektivmeldingen har man skissert tre ulike baner med bakgrunn i enten historikk
eller trendfremskrivning. Vi har noe forenklet valgt å benytte basisforløpet fra
Perspektivmeldingen som det mest sannsynlige utfallet for Stor-Oslo Nord.
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Økning i tilbudte timeverk påvirkes av:
1. Antall personer mellom 15-74 år i økonomien
2. Demografiske utviklingstrekk
3. Reallønn per timeverk
For å produsere varer og tjenester benyttes arbeidskraft. Dette kan sammenstilles og
omregnes i antall utførte timeverk samlet sett. Antall utførte/tilbudte timeverk påvirkes
av størrelsen på arbeidsstokken, andel yrkesaktive, og reallønn per timeverk og andre
forhold knyttet til sosiale stønader mv. Analyser av arbeidsmarkedet ser derfor på disse
størrelsene og deres samvariasjon for å lage gode prediksjoner av arbeidstilbudet fram
i tid. Vi har valgt å benytte modellprediksjoner av gjennomsnittlig timeverk per person
(basisforløpet) for 2018-2040 fra P-meldingen (Figur 19) og i antall personer mellom 1574 år i Stor-Oslo Nord slik de er fremskrevet av SSBs befolkningsframskriving (figur 3).

Figur 19: Timeverk per innbygger i alderen 15-74 år, fordelt etter bane (scenario). 2017-2040
Basisforløpet

Økt arbeidsinnsats

1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

2036

2038

2040

Kilde: Fin.dep|Perspektivmeldingen 2017

Figur 19 over viser framskrevet timeverksbehov i Perspektivmeldingen 2017 ved to
ulike scenarioer: 1. Basisforløpet, og 2. økt arbeidsinnsats.
Framskrivingene tar utgangspunkt i et basisforløp (bane 1), som utgjør hovedløpet. I
basisforløpet legges det til grunn at dagens nivå på utførte timeverk per sysselsatt
videreføres

gjennom

perioden.

Dette

er

beregnet

med

utgangspunkt

i
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Nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Bane 2 (nødvendig sysselsetting) viser
hvor mye antall timeverk per innbygger må øke for å dekke inn framskrevet
finansieringsgap frem til 2040. Framskrivingene fanger opp hvordan utviklingen i tilgang
på arbeidskraft, demografiske utviklingstrekk, petroleumspriser, fondsavkastning mv.
bestemmer forløpet for BNP Fastlands-Norge og dermed skattegrunnlaget for
finansieringen av offentlige utgifter. De mest sentrale forutsetningene i de langsiktige
framskrivingene i Perspektivmeldingen gjengis i Tabell 17.

Tabell 17: Sentrale forutsetninger i de langsiktige framskrivingene i Perspektivmeldingen
Perspektivmeldingen 2017
Beregningsgrunnlag
Modellverktøy

DEMEC

Befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås middelalternativ (MMMM)

Finanspolitikk

Nasjonalbudsjettet 2017

Nivåer
Langsiktig oljepris, 2017-kroner

510

Gjennomsnittlig årlig vekst. Prosent
Importpriser

1,8

Timeverksproduktivitet
Fastlandsøkonomien

1,5

Fastlandsnæringer

1,7

Lønn

3,6

Konsumentreallønn

1,6

Kilde: Perspektivmeldingen 2017
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Befolkningsframskrivinger for regionen, personer i arbeidsfør alder (15 – 74 år)
Beregning av folkemengden i fremtiden utføres av Statistisk Sentralbyrå. Denne
beregningen er derimot preget av usikkerhet, og presenteres derfor med flere
forskjellige alternativer. I figuren under er det presentert tre slike alternativer: høy
nasjonal vekst, hovedalternativet, og lav nasjonal vekst. Her tas det forutsetninger når
det

komme

til

tre

variabler:

fruktbarhet,

levealder,

og

nettoinnvandring.

Høyalternativet har høye verdier på disse variablene, hovedalternativet har middels
høye verdier, og lavalternativet har lave verdier. Resultatene er presentert i figuren
under. Det bør bemerkes at usikkerheten øker med tiden, da det er vanskeligere å si
noe sikkert om fremtiden jo fjernere den er.
Figur 20: SSBs befolkningsframskriving under tre alternativer. 2018-2040
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Ifølge SSB var det litt over 86.200 personer mellom 15-74 år i Stor-Oslo Nord i 2018. Figur
20 viser SSBs befolkningsframskrivinger for personer mellom 15-74 år under tre
alternativer fram mot 2040 for regionen samlet.
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Figur 21 viser privat verdiskaping i Stor-Oslo Nord ved tre ulike scenarioer for
befolkningsutvikling. Her har vi brukt sum privat verdiskaping i 2017 fra tabell 1, og
framskrevet ved hjelp av vekst i timeverksproduktivitet (PM 2017), og tre ulike
alternativer for befolkningsvekst (SSB).
Merknad: BNP-vekst kan dekomponeres inn i vekst som skyldes økning/reduksjon i
antall tilbudte timeverk og timeverksproduktivitet. Summen av disse gir oss vekst i BNP
(kun privat sektor) fram mot 2040.
Figur 21: Framskrevet verdiskaping i Stor-Oslo Nord under tre alternativer. 2018-2040
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Kilde: NyAnalyse|Brønnøysundregisteret|SSB|Finansdepartementet
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Tabell 18: Framskrevet verdiskaping i Stor-Oslo Nord under tre alternativer. 2018-2040
Verdiskaping - basis

Verdiskaping - lav

Verdiskaping - høy

2017

22,2

22,2

22,2

2018

22,5

22,5

22,6

2019

23,1

23,0

23,1

2020

23,9

23,7

24,0

2021

24,2

24,0

24,3

2022

24,6

24,4

24,8

2023

25,1

24,8

25,3

2024

25,5

25,1

25,8

2025

25,9

25,5

26,3

2026

26,3

25,8

26,7

2027

26,7

26,2

27,2

2028

27,1

26,5

27,7

2029

27,5

26,9

28,3

2030

28,0

27,3

28,8

2031

28,5

27,7

29,4

2032

28,9

28,0

30,0

2033

29,4

28,4

30,5

2034

29,8

28,8

31,1

2035

30,3

29,1

31,7

2036

30,8

29,5

32,4

2037

31,3

29,9

33,0

2038

31,8

30,4

33,7

2039

32,4

30,8

34,4

2040

32,9

31,3

35,2

Kilde: NyAnalyse|Brønnøysundregisteret|SSB|Finansdepartementet
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BNP-vekst (PM 2017)

BNP-vekst (PM 2017)

BNP-vekst (PM 2017)

Basis

Lav

Høy

2018

1,51 %

1,40 %

1,58 %

2019

2,43 %

2,32 %

2,50 %

2020

3,25 %

3,15 %

3,34 %

2021

1,15 %

1,05 %

1,27 %

2022

1,35 %

1,27 %

1,50 %

2023

1,39 %

1,30 %

1,49 %

2024

1,22 %

1,10 %

1,35 %

2025

1,45 %

1,36 %

1,57 %

2026

1,29 %

1,18 %

1,43 %

2027

1,46 %

1,36 %

1,62 %

2028

1,35 %

1,25 %

1,51 %

2029

1,43 %

1,35 %

1,61 %

2030

1,42 %

1,31 %

1,60 %

2031

1,34 %

1,23 %

1,53 %

2032

1,37 %

1,26 %

1,56 %

2033

1,29 %

1,19 %

1,49 %

2034

1,25 %

1,13 %

1,48 %

2035

1,19 %

1,01 %

1,50 %

2036

1,23 %

1,01 %

1,55 %

2037

1,31 %

1,07 %

1,66 %

2038

1,39 %

1,17 %

1,74 %

2039

1,40 %

1,15 %

1,79 %

2040

1,41 %

1,17 %

1,81 %

Kilde: Fin.dep, Perspektivmeldingen 2017|NyAnalyse|SSB

Definisjoner
Verdiskaping og basisverdi
Verdiskaping (brutto) er her målt som bruttoprodukt i basisverdi. Bruttoprodukt er
økonomisk merverdi opptjent gjennom produksjonsaktivitet i bedriften, definert som
produksjon i basisverdi minus produktinnsats.
Verdiskaping (bruttoprodukt - basis) = produksjon i basis – produktinnsats
Basisverdi er den verdien som bedriften sitter igjen med etter å ha betalt
merverdiavgift og andre produktskatter, og mottatt eventuelle produktsubsidier fra
det offentlige (SSB).
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Vedlegg 3 – Dybdeintervjuer av bedriftsledere i
regionen
Morten Brandtzæg, administrerende direktør i Nammo AS
1. Mange i spørreundersøkelsen sier at de er misfornøyd med fremkommeligheten på
Riksvei 4. Gjelder det samme for deg og din bedrift? I så fall, hvorfor?
For det første: Rv4 retning Oslo er den største utfordringen for Nammo når det kommer
til lokaltransport internt i Norge, fordi vi eksporterer 80-90 % i internasjonalt marked, hvor
hoveddelen lastes opp i trailere.
Vi lager fysiske produkter, så dette er viktig for oss.
Inngående leveranser blir også brukt på Rv4, men jeg må også nevne at Rv33 (GjøvikMinnesund) brukes også mye pga. utfordringene på Rv4.
I tillegg har vi jo 750 ansatte på Raufoss, som også har et betydelig transportbehov
mot Oslo. Vi er internasjonale. Vi selger bare 7 % til Norge, så vi er helt avhengige av
Rv4, fordi vi bruker veien mye.
Strekningen nord for Gjøvik er jo også en del av Rv4. Da tenker jeg veien som går fra
Gjøvik til Mjøsbrua. Den er jo også en flaskehals. Vi har mange arbeidstagere som bor
rundt Mjøsa og jobber på Raufoss.
På sikt bør Rv4 bli firefeltsvei.
2. På hvilke måter kan Rv4 bli bedre?
Veien forbedres på en rekke områder, for eksempel veistrekningen Jaren-Roa. Der må
det gjennomføres oppgradering av ny trasé, forbi Harestua, som forbindes med E6.
Men stridens store kjerne er jo Nittedal-Oslo.
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3. Mange av bedriftene sier det er vanskelig å styre når transporten foregår? Hva
skyldes det?
Det er ca. 200 trailere hver dag som går inn mot Raufoss, så bedriftene kan ikke
koordinere en slags optimal transportlevering gjennom døgnet. Vi må være til stede
når disse varene kommer inn. Det er ikke lønnsomt å gjøre det midt på natten. Vi
baseres oss på just-in-time-prinsippet: det som kommer, må komme på tid, og skal
brukes i produksjonen med én gang.
Det samme gjelder utgående transport. Det meste må kjøres ut i arbeidstiden.
Vi mener det er urimelig at vi skal prøve å styre transporten rundt det faktum at det er
for liten kapasitet på veien. Det er jo flaskehalser det er snakk om her.
4. Hva er det som bestemmer når på døgnet transport må foregå?
(Se svar over).
5. Mange bedrifter opplever køproblematikk. Hvorfor oppstår køene?
Det skjer jo fordi kapasiteten på veien ikke er bra nok for transporten.
Skal man få en effekt, må man få bort alle flaskehalsene.
6. Er kø noe man bare må regne med, eller er det et resultat av en svikt?
I konkurranse med internasjonal industri, er det å ha dårlig transportforbindelser i et
land som ligger i utkanten i Europa, en svikt i trafikkplanlegging. Mens industrien sliter
med betydelige køproblemer på Rv4, prioriterer politikerne å investere i firefeltsvei på
E6 Gardermoen-Kvitmo, hvor folk kjører til hytten. Industrien blir ikke tilgodesett med
offentlige investering for å få bukt med manglende kapasitet.
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Vi mener at det er en svikt, og at den må forbedres. Det er jo slik at vi lever i industri,
og for en innlandsindustri, som vi i økende grad er avhengig etter at oljen trappes ned.
7. Hvilke konsekvenser har kø for bedriftene?
For oss er det økte kostnader. Det er jo det viktigste. Vi kan jo ikke planlegge med justin-time-prinsippet. Vi må sette ting rett i produksjon. Varene må mellomlagres, fordi vi
ikke får satt i gang med produksjon med én gang.
Kø er en av de viktigste tingene vi tenker på når vi vurderer lokalisering. Vi har et høyere
kostnadsbilde enn resten av Europa, gjør det at lokalisering blir ekstra viktig. Da blir det
fort mer lønnsomt å flagge ut.
Vi mener at det er viktig å skape norske arbeidsplasser. Dette er undervurdert av våre
politikere.
8. Hvordan reagerer ansatte på køproblematikk?
Alle ser jo på det som en pest og en plage, for det koster jo penger. Når tunneler skal
utbedres, må vi jo noen ganger legge om ruten på en halvtime. Det skaper jo irritasjon
hos ansatte.
Vi har jo mange ansatte som bor i Oslo. Det blir jo vanskeligere for oss å rekruttere flere
av dem.
Folk aksepterer å måtte reise et stykke til jobb, men når man i årevis må bruke 20
minutter mer enn nødvendig, så opplever de ansatte det som dårlig. Vi kan jo miste
kompetente folk.
9. Hva tenker de ansatte om veistandarden?
(Se svar over.)
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10. Hvor viktig er det at myndighetene griper inn?
Vi i bedriftene har jo vår rolle og vårt ansvar – å produsere og betale skatt – men det
offentlige har jo et ansvar, nemlig å tilrettelegge slik at vi kan produsere, betale skatt,
og dermed bidra til velferdstjenester.
Industrien kan ikke selv betale veien i Norge. Myndighetene selv må være i førersetet.
Det er ikke aktuelt at industrien tar ansvaret for allmennheten.
Vi ser jo dette på bompengeproblematikken, hvor ansvaret blir lagt på det private.
Det å privatisere veisystemet setter oss ett skritt nærmere å flagge ut. Det mener vi.
11. Bedriftene sier seg i stor grad enig i at «vei- og jernbanetilbudet i regionen medfører
en konkurranseulempe for vår bedrift». Hva tenker du om det? Hva kan det
skyldes?
Jeg mener at dette med jernbane er en «dårlig deal» for Raufoss. Frekvensen er for
dårlig, kapasiteten for liten, og det har ikke vært noe suksess med å flytte transport til
jernbane i Norge. Vi tror jo ikke på noe på regulariteten til jernbanen. Jernbanen er
ikke et alternativ for oss.
12. Nesten 90 % av bedriftene sier at «en mer fremkommelig Rv4 er viktig for bedriftens
vekstmuligheter». Hva tenker du om det?
Vi er avhengige av en bedre Rv4. Det er en av de største faktorene for at vi kanskje
flagger ut. Vi lever og dør med det her.
Når vi skal effektivisere, må vi se på logistikksiden. Vi er helt avhengige av en forbedret
Rv4, og det må skje raskt.
13. Mange bedrifter sier seg enige i at «god vei- og jernbaneforbindelse er viktig for
rekruttering av kompetente medarbeidere». På hvilken måte påvirker god vei- og
jernbaneforbindelse rekruttering?
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Folk må jo reise lengre på grunn av kø.
Vi er et internasjonalt selskap, med folk som blant annet jobber med romfart, og da
må vi rekruttere fra utlandet. Disse må ofte pendle, f. eks. fra Gardermoen til Raufoss,
så veikvaliteten gjør at vi ikke får tak i de folkene vi får tak i. Vi kan tilby lønn og andre
goder, men de kan komme til oss og si at Rv4 på vinterstid var grunnen til at de ikke
ville jobbe i Nammo.
På vinteren, med dårlig brøyting og glatthet, så sliter man ut folk. Vi har hatt
finansdirektører hos oss som slutter fordi veien var for dårlig. Da blir fort alternativet å
heller jobbe i Oslo.
Det er en kontinuerlig avgjørelse om vi skal ha konsernledelsen i Raufoss i stedet for
Oslo, nettopp på grunn av vei.
15. Noe annet?
Jeg mener at det er veldig viktig å se på logistikk, og å se på vei. Det er veien som kan
bidra til industriarbeidsplasser på Innlandet. Hvis vi ser på Raufoss, så er det flere tusen
arbeidsplasser, og disse har en ringvirkningsfaktor på 3,5 – forsiktig anslått.
Så verdiskapingen blir da 9 mrd. ganger 3,5 i året. Det mener vi er betydelig. Det er
viktig å skape arbeidsplasser i Norge utenfor olje og gass. Og da er det viktig å fikse
vei og transport. Man må starte der. Det er en samfunnsoppgave.
Så skal vi fikse jobbene.
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Vera Flatebø, administrerende direktør i Hydal Aluminium Profiler AS
1. Mange i spørreundersøkelsen sier at de er misfornøyd med fremkommeligheten på
Riksvei 4. Gjelder det samme for deg og din bedrift? I så fall, hvorfor?
Det gjelder nok oss også. Vi produserer stort volum hvert år – 20.000 tonn
aluminiumprofiler årlig. Det skal fraktes ut til kunder, først og fremst i Norge og Sverige.
Det er store krav til leveransepresisjon, og da er forutsigbar transporttid viktig.
2. På hvilke måter kan Rv4 bli bedre?
Jeg synes Rv4 har blitt bra på Hadeland. Skulle hatt sånn standard fra Gjøvik til
Mjøsbrua og Nittedal- Oslo også. Særlig i området rundt Nittedal er det mye kø og
forsinkelser. Så det er de strekningene som burde bli prioritert.
Det burde vært flere felt, med høyere hastighet og bedre flyt, så det blir mindre kø.
3. Mange av bedriftene sier det er vanskelig å styre når transporten foregår? Hva
skyldes det?
Vi har avtalt tidspunkt på dagtid med transportørene vi benytter. Vi prøver å styre
transporten innen den tidsrammen. Men noen ganger blir sjåfører forhindret i trafikken
eller stoppet, f. eks. pga. hviletidsbestemmelser, og det forskyver dagen litt.
4. Hva er det som bestemmer når på døgnet transport må foregå?
Vi produserer på skift hele døgnet. Men for å laste på biler må vi ha rett kompetanse
til stede, og det har vi ikke på alle skift. Og det hadde vært for ressurskrevende å ha
denne kompetansen tilgjengelig døgnet rundt.
Vi er i Raufoss Industripark, og det er jo også på dagtid at vaktholdet ved innkjøringene
til parken er lagt til rette for hovedtyngden av transport.
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5. Mange bedrifter opplever køproblematikk. Hvorfor oppstår køene?
Det er tider på døgnet hvor det er mye konsentrasjon av trafikk. Veiene tåler den totale
transporten, så det er nok konsentrasjonen i tider av døgnet som avgjør. Det blir jo
mange fra Raufoss industripark som skal ut samtidig. Når transporten skal ut på dagtid
og kombineres med øvrig rushtid-kjøring, da blir det konsentrasjonen av trafikk på
dag/ettermiddag høyere enn hva veiene er beregnet for.
6. Er kø noe man bare må regne med, eller er det et resultat av en svikt?
Det er ikke sikkert det er en svikt, men kan være en snakk om en underdimensjonering.
Veien ble nok laget for et annet trafikkbilde. Noen strekninger flyter bra, som på
Hadeland, men så er det noen flaskehalser hvor det blir kø. Det er jo der vi ønsker at
det skal åpnes opp litt.
7. Hvilke konsekvenser har kø for bedriftene?
Kø

gir

mindre

forutsigbarhet

på

transporttiden,

også

blir

det

høyere

transportkostnader. Det rammer kundene, fordi de ikke får varer når de skal, og de
kanskje må betale mer for transport enn de hadde behøvd.
8. Hvordan reagerer ansatte på køproblematikk?
Har ikke hørt så mye snakk om det. Vi er kanskje heldige med mange ansatte som har
kort kjørevei. Kanskje det er verre for de som bor lengre unna. De må gjerne legge til
ekstra tid for å være sikre på å nå frem i tide.
9. Hvor viktig er det at myndighetene griper inn?
Raufoss har jo mye vareproduksjon, og den er viktig for verdiskapingen i Innlandet. Og
da er det viktig at myndighetene sørger for gode transportforutsetninger, slik at
verdiskapingen opprettholdes, eller kanskje også økes.
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10. Bedriftene sier seg i stor grad enig i at «vei- og jernbanetilbudet i regionen medfører
en konkurranseulempe for vår bedrift». Hva tenker du om det? Hva kan det
skyldes?
Kundene våre er jo opptatt av både transportpriser og presisjon. Er veitilbudet
dårligere enn det er for konkurrentene, så kan jo det svekke vår konkurranseevne.
Med bedre tilbud, kan vi også rekruttere ansatte fra et større område.
11. Nesten 90 % av bedriftene sier at «en mer fremkommelig Rv4 er viktig for bedriftens
vekstmuligheter». Hva tenker du om det?
De

fleste

ser

at

kapasiteten

er

ganske

sprengt.

Kan

man

tilby

gode

transportmuligheter, som bedre Rv4 vil gi, vil det være et pluss med tanke på vekst og
nye investeringer.
12. Mange bedrifter sier seg enige i at «god vei- og jernbaneforbindelse er viktig for
rekruttering av kompetente medarbeidere». På hvilken måte påvirker god vei- og
jernbaneforbindelse rekruttering?
Først og fremst fordi man kan utvide området hvor man finner potensielle
arbeidstagere. Her gjelder spesielt bedre jernbane, med hyppigere avganger på
Gjøvikbanen og kortere reisetid ville vi kunne rekruttere fra et større område. Samtidig
vil det også bli enklere å velge kollektiv, som jo er bra for miljøet.
13. Svært få mener godstransport med tog er et konkurransedyktig alternativ til
veitransport. Er det tilfelle for dere? I så fall, hvorfor?
Det er ikke konkurransedyktig for oss. Da må vi først uansett laste på lastebil, og så til
godsterminal, og fra godstog over på lastebil igjen for å nå ut til kundene. Ved å
kombinere lastebil og jernbane vil transporten ta lengre tid og være betydelig mer
kostbart.
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Roger Kyseth, administrerende direktør i Benteler Automotive Raufoss AS
1. Mange i spørreundersøkelsen sier at de er misfornøyd med fremkommeligheten på
Riksvei 4. Gjelder det samme for deg og din bedrift? I så fall, hvorfor?
Nei, vi er ikke fornøyde. Det er Rv4 retning Oslo som er vår utfordring. Det er kø på
uoversiktlige tidspunkter, og transporttiden er for dårlig.
2. På hvilke måter kan Rv4 bli bedre?
Rv4 sør for Harestua, det er der det korker seg, spesielt på rushtiden. Det korker seg
innover i Nittedal, via Gjelleråsen. Vi får utfordringer fordi vi har lastebiler som må rekke
ferger, gjerne på fredager for å utnytte transporttiden gjennom helgen. Har man
problemer med kø og ikke rekker fergen, da får både vi og kunden problemer.
3. Mange av bedriftene sier det er vanskelig å styre når transporten foregår? Hva
skyldes det?
Det er svært vanskelig å styre. Det er det kunden og transportselskapene som gjør, så
vi kan ikke detaljstyre tidspunktene. Lastebilene kan ha flere henteposisjoner og
optimaliserer sin egen ruteplanlegging ift det. Ofte er det andre forhold som også
påvirker, typisk ferjetider osv.
4. Hva er det som bestemmer når på døgnet transport må foregå?
(Se svar over.)
5. Mange bedrifter opplever køproblematikk. Hvorfor oppstår køene?
Det er fordi veistandarden er for dårlig, med mangelfull kapasitet i forhold til
transportmengden oppstår flaskehalser, kø osv.
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Er standarden på veien for dårlig så oppstår gjerne ulykker og andre uønskede
hendelser. I sum blir dette uforutsigbart og dermed også sårbart med hensyn til effektiv
transport.
6. Er kø noe man bare må regne med, eller er det et resultat av en svikt?
Jeg mener det er gjort flere gode utbedringer på Rv4, men det som gjenstår er de
stedene jeg har nevnt. Der må det gjøres noe. Da hadde ting vært vesentlig bedre.
7. Hvilke konsekvenser har kø for bedriftene?
Ytterste konsekvens er ulykker eller forsinkelser på leveranser. Vi driver med just-in-timeleveranser som krever stor grad av forutsigbarhet på transport-tider. Bilfabrikker må ta
imot store mengder varer hele tiden, og dette fordeles utover døgnet iht. såkalte slottider. Det betyr at tidspunktet for leveranser allerede er avtalt når lastebilene forlater
Raufoss. Gjerne innenfor en ramme på noen få timer. Hvis man f.eks. mister en ferje så
kan dette få store konsekvenser for våre kunder. I verste fall stopper man en hel
bilfabrikk!
En slik situasjon er utenkelig fra vårt ståsted. Det vil koste millioner av kroner i tillegg til å
sette vår posisjon som leverandør i en vanskelig stilling.
All transport til kunder, uansett hvor det er, skaper ekstrakostnader når det blir
forsinkelser. Transportkostnader er i dag en betydelig del av vårt totale kostnadsbilde.
Effektiv og forutsigbar transport blir dermed avgjørende for fremtidige ordrer og
arbeidsplasser.
8. Hvordan reagerer ansatte på køproblematikk?
Det er en stressfaktor, fordi dagens opplegg krever veldig «tighte» tidspunkter.
Uforutsigbare tidspunkter gir oss unødvendig mye stress, ekstraarbeid og kostnader.
9. Hva tenker de ansatte om veistandarden?
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Vi driver ikke daglig diskusjon, men det er en allmenn oppfatning at Rv4 sørover er en
flaskehals, og vi får jo (fra sjåfører og selskaper) høre at forholdene er dårlige.
10. Hvor viktig er det at myndighetene griper inn?
Hvis vi setter det i perspektiv: Norge er helt avhengig av å øke verdiskapningen fra
fastlandet etterhvert som oljealderen går mot slutten. Vi trenger eksport og industri som
konkurrerer internasjonalt for å selge sine varer. En industriarbeidsplass som driver
eksport skaper 3-4 arbeidsplasser i tillegg. Hvis staten Norge ikke klarer å opprettholde
eller øke verdiskapningen /eksportinntektene fremover så vil hele den norske
velferdsmodellen stå for fall.
Det betyr at man må prioritere de veiene eller transportårene som understøtter
verdiskapning, spesielt viktig er eksportindustrien.
11. Bedriftene sier seg i stor grad enig i at «vei- og jernbanetilbudet i regionen medfører
en konkurranseulempe for vår bedrift». Hva tenker du om det? Hva kan det
skyldes?
Jernbanen har aldri vært konkurransedyktig for det vi driver med. Vi har et veldig
strengt regime, hvor vi må laste opp og levere varer på spesielle tidspunkter. Med
jernbanen må man uansett laste opp og losse fra lastebiler da også. Vi har hatt runder
med både NSB og Deutsche Bahn mtp godstransport, men ingen var spesielt
interessert eller konkurransedyktige.
12. Nesten 90 % av bedriftene sier at «en mer fremkommelig Rv4 er viktig for bedriftens
vekstmuligheter». Hva tenker du om det?
For oss er det helt avgjørende. Logistikk-kostnader er helt sentralt for oss. Produserer du
i Norge og eksporterer ut til Europa, så er transportkostnader en helt vesentlig
konkurransefaktor.
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Vedlegg 4 – Tall sysselsatte og flytting
Tabell 19: Sysselsatte 15-74 år etter arbeidssted, bosted og økonomisk region Hadeland, Gjøvik og Nittedal
kommune. 4. kvartal 2017

Arbeidssted / Bosted

Nittedal
3537

425

25

Utenfor
Stor-Oslo
Nord
4206

Hadeland

64

8421

451

1282

10218

Gjøvik

30

371

28735

3678

32814

8691

5291

5152

12322

14508

34363

Nittedal

Utenfor Stor-Oslo Nord
I alt

Hadeland

Gjøvik

I alt
8193

Kilde: SSB

Tabell 20: Netto flytting i kommuner i region Stor-Oslo Nord. 2010-2017

Nittedal
Jevnaker
Lunner
Gran
Økonomisk region Hadeland
Gjøvik
Østre Toten
Vestre Toten
Søndre Land
Nordre Land
Økonomisk region Gjøvik

2013
306
58
51
96
205
252
45
82
27
1
407

2014
226
93
33
90
216
364
57
89
83
67
660

2015
45
35
14
15
64
50
119
41
8
42
260

2016
277
84
11
10
105
164
5
33
-25
38
215

2017
238
88
-21
110
177
356
20
140
-56
6
466

Kilde: SSB
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Vedlegg 5 – Spørreundersøkelsen til næringslivet
Bedriftsundersøkelse Stor Oslo Nord
Spørsmål 1: Hva er bedriftens navn:

Spørsmål 2: Hvor fornøyd er du med fremkommeligheten for din bedrifts transport med dagens
veistandard på Riksvei 4?
Svært fornøyd
Fornøyd
Hverken eller
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 3: Når på døgnet foregår hoveddelen av bedriftens transport? Maks 2 kryss totalt.
Navn
kl. 06.00- kl.10.00 (morgen)
kl. 10.00- kl. 15.00 (dagtid)
kl. 15.00- kl. 18.00 (ettermiddag)
kll. 18.00- kl. 22.00 (kveld)
kl. 22.00- kl. 06.00 (natt)
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 4: I hvilken grad har bedriften mulighet til å styre når transporten skal foregå?
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Ikke mulighet
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 5: I hvilken grad er kø-problematikk/forsinkelser en utfordring for din bedrifts transport?
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Ikke mulighet
Vet ikke/Ikke relevant
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Spørsmål 6: Hvor ofte opplever deres bedrift betydelige
forsinkelser på grunn av kø?
Daglig
Ukentlig
Månedlig
Sjeldnere
Aldri
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 7: Hvilken betydning for transportkostnader har 15 minutter kortere tid for transport av
varer for din bedrift?
Det betyr mellom 0-10 % lavere transportkostnader
Mellom 11-20 %
Mellom 21-30 %
Mer
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 8: I hvilken grad er du enig i følgende påstand: «Vei- og jernbanetilbudet i regionen
medfører en konkurranseulempe for vår bedrift»?
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 9: Hvor enig er du i følgende påstand: «En mer fremkommelig Rv4 er viktig for bedriftens
vekstmuligheter»?
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 10: Hvor enig er du i følgende påstand: «Bedriftens inntekter er avhengig av en effektiv
transport»?
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke/Ikke relevant
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Spørsmål 11: Hvilke av de følgende egenskapene er viktigst for deres valg av transportform? Maks
to kryss totalt.
Pris
Transporttid
Punktlighet
Fleksibilitet
Miljøhensyn
Vet ikke/Ikke relevant
Annet (spesifiser)

Eventuelle kommentarer:

Spørsmål 12: Hva er de viktigste utfordringene for deres virksomhet de kommende fem årene? Maks
to kryss totalt.
For høye skatter og avgifter
Mangel på ansatte med kompetanse
Svake markeder i Europa
Høyere transportkostnader enn våre konkurrenter
Sterkere internasjonal konkurranse
Vet ikke/Ikke relevant
Annet (spesifiser)

Eventuelle kommentarer:

Spørsmål 13: Hvor enig er du i følgende påstand: «God vei- og jernbaneforbindelse er viktig for
rekruttering av kompetente medarbeidere»?
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke/Ikke relevant

Spørsmål 14: Hvor enig er du i følgende påstand: «For oss er godstransport med tog et
konkurransedyktig alternativ til veitransport»?
Helt enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Helt uenig
Vet ikke/Ikke relevant
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Spørsmål 15: Hvor stort transportvolum sto din bedrift for i 2018?

Totale kubikkmeter:

Total
tonnasje.
Antall tonn:

Totalt antall
transport:

kilometer

Antall lastebiler/trailere
inn/ut av bedriften årlig:

Eventuelle kommentarer:

Spørsmål 16: Hvor mye utgjør transportutgiftene av bedriftens totale utgifter?
0-10 %
11-20 %
21-30 %
31-50%
Over 50 %
Vet ikke
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Besøksadresse: Oscars gate 27, 0352 Oslo
E-post: terje@nyanalyse.no
Hjemmeside: www.nyanalyse.no
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