
Spørsmål nr. 1 fra Transport- og kommunikasjonskomiteen 
 
Kap. 1320 Statens vegvesen – Midler til rassikring
 
Det vises til svar på skriftlig spørsmål, nr. 59 (2008-2009), fra repr. Arne 
Sortevik, om midler til rassikring.  
Det bes om en spesifikasjon av oppgitte årlig beløp "forskudd", og en avstemming 
mellom tall for 2009 gitt i svaret på spørsmål 59 og tall gitt i St.prp. nr. 1 (2008-
2009) side 67. 
 
Svar: 

 
I Samferdselsdepartementets svar på spørsmål nr. 59 ble det gitt følgende oversikt over 
bevilgninger og forutsatte eksterne midler til rassikringstiltak/tiltak med rassikringsgevinst i 
perioden 2002-2008 og i budsjettforslaget for 2009:  
 

Mill. 2009-kr 

År 
Post 30, 

inkl 
post 60 

Post 31 Post 33 Bom-
penger 

For-
skudd 

Til-
skudd 

2002 231 230,4 7,0 24  
2003 487 57,7 66,1 75 72
2004 381 200,1  67
2005 243 289,1 51,2 12 34
2006 360 332,7  19 8
2007 169 342,5  40 46 4
2008 92 342,5  31 79
2009 64 442,5  38 110

 
Som det går fram av Samferdselsdepartementet svar, er forutsatte eksterne midler basert på 
anslag i de årlige budsjettproposisjonene, ikke regnskapstall. I den forbindelse er det 
forutsatt forskudd til følgende prosjekter: 
 
2003 
Rv 651 Greifsneset – Løvikneset (Møre og Romsdal): 75,0 mill. kr (65,0 mill 2003-kr). 
Samferdselsdepartementet gjør oppmerksom på at det i svaret på spørsmål nr. 59 ved en feil 
er oppgitt 72 mill. 2009-kr. 
 
2005 
Rv 503 Gloppedalen (Rogaland): 34,4 mill. kr (31,0 mill. 2005-kr) 
 
2006 
Rv 13 Bugjelet – Brimnes (Hordaland): 7,6 mill. kr (7,0 mill. 2006-kr) 
 
2007 
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Rv 13 Ulvundsøyne (Hordaland):  32,0 mill. kr (30,0 mill. 2007-kr) 
Rv 13 Bugjelet – Brimnes (Hordaland): 14,2 mill. kr (13,3 mill. 2007-kr) 
Sum: 46,2 mill. kr (43,3 mill. 2007-kr) 
 
2008 
Rv 13 Bugjelet – Brimnes (Hordaland): 10,1 mill. kr (9,7 mill. 2008-kr) 
Rv 53 Naustbukttunnelen (Sogn og Fjordane):58,3 mill. kr (56,0 mill. 2008-kr) 
Rv 55 Gullringen (Sogn og Fjordane):  10,4 mill. kr (10,0 mill. 2008-kr) 
Sum: 78,8 mill. kr (75,7 mill. 2007-kr) 
 
2009 
Rv 13 Bugjelet – Brimnes (Hordaland): 4,6 mill. 2009-kr 
Rv 53 Naustbukttunnelen (Sogn og Fjordane):23,0 mill. 2009-kr 
Rv 55 Gullringen (Sogn og Fjordane):  82,0 mill. 2009-kr 
Sum: 109,6 mill. 2009-kr 
 
Som det går fram av tabellen, er det lagt til grunn 442,5 mill. kr i statlige midler innenfor 
post 31 og 64 mill. kr innenfor post 30. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er tildelingen innenfor post 
30 rundet av til om lag 60 mill. kr. Dette skyldes at det kan skje mindre endringer i ettertid, 
bl.a. som følge av omprioriteringer innenfor Statens vegvesens økonomiske fullmakter.  
 
Av tabellen går det videre fram at det til sammen er lagt til grunn 654,5 mill. kr til 
rassikringstiltak/tiltak med rassikringsgevinst i 2009, eller 654,1 mill. kr dersom nøyaktig 
forskotteringsbeløp legges inn. I St.prp. nr. 1 (2008-2009) er beløpet rundet av til om lag 650 
mill. kr.  

 
 

 

 


