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Dette svaret kommer noe forsinket da de andre etatene var pålagt å levere en felles
høringsuttalelse til sitt departement, og dette påvirket ferdigstillelsen av vårt svar på
høringen. Det vises til vår oversendelse pr. e-post av 7. januar 2013, hvor et foreløpig svar
er vedlagt. Her er det i ettertid kommet til noe endret tekst med hensyn til tidsverdier.

Forøvrig mener Kystverket at ekspertutvalget har gjort et godt og omfattende arbeid, og
Kystverket er enig i mange av utvalgets tilrådinger. Utvalget har tatt tak i flere viktige tema
som transportetatene har diskutert de senere år, og utvalget følger opp enkelte endringer
som transportetatene allerede har gjort i sine virkningsberegninger. Kystverket mener at
like forutsetninger og kalkulasjonspriser bør legges til grunn i størst mulig grad innenfor
samferdselssektoren.

Kystverket mener at forholdet mellom usikkerhet i trafikkprognoser og risikopåslaget i
kalkulasjonsrenten ikke er avklart. Begge faktorer har stor betydning for
virkningsberegningene, og fare for dobbelttellinger må avklares. Videre bør håndteringen
av "miljøgoder" spesifiseres nærmere i departementets veileder i samfunnsøkonomiske
analyser.

Passasjertransport gis størst oppmerksomhet av ekspertutvalget. Kystverket mener det er
viktig å se passasjertransport og godstransport i en helhetlig sammenheng —også i
samfunnsøkonomiske analyser —siden de begge underbygger behov og målsetting med
tiltak, og påvirker kapasitetsutnyttelse og transporteffektiviteten. Kystverket mener at
ekspertutvalget burde også ha vurdert godstransport. Det gjenstår en del arbeid med å
utvikle og tilrettelegge grunnlagsdata og beregningsmetoder innenfor godstransport på sjø.

Med hilsen

Per Jan Osdal

Kirsti Slotsvik
kystdirektør assisterende kystdirektør
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