Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029
Spørsmål 3.
Videre vises det til at det en rekke steder tas forbehold om usikkerheten i
kostnadsanslagene for investeringsprosjekt. I meldingen side 74 står samtidig at
«Regjeringen legger også opp til at eventuelle kostnadsøkninger i prosjektene dekkes
innenfor den samlede økonomiske planrammen for enkeltprosjekt.»

Hvilken risiko ser regjeringen knyttet til gjennomføringen av
1) den økonomiske planrammen og
2) gjennomføringen av de konkrete prosjektene i planen

Svar:
Innledningsvis vil Samferdselsdepartementet gjøre oppmerksom på at det på side 74 i
meldingen står:
"Regjeringen legger også opp til at eventuelle kostnadsøkninger i prosjektene dekkes
innenfor den samlede økonomiske planrammen."

Regjeringen legger til grunn at planrammene som er angitt i Nasjonal transportplan
skal oppfylles. Dette vil sammen med nødvendige reformer bidra til konkurransekraft,
verdiskaping og et fortsatt høyt velferdsnivå.
Som det fremkommer av Nasjonal transportplan vil imidlertid endringer i
handlingsrommet, i prosjektenes kostnader eller utgifter på andre samfunnsområder
kunne påvirke innfasing og gjennomføring av planen. Oppfølgingen av Nasjonal
transportplan i de enkelte år må på vanlig måte tilpasses handlingsrommet og
prioriteringene i de årlige budsjettene. Hvor stor risikoen vil være knyttet til
gjennomføring av den økonomiske planrammen er vanskelig å tallfeste noe nærmere. [
Når det gjelder risiko for gjennomføring av de konkrete prosjektene i planen fremgår
det av Nasjonal transportplan 2018-2029 (kapittel 4) at for vegprosjekter som er
prioritert i planen, og som også var prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023, har det
vært en gjennomsnittlig kostnadsøkning på om lag 40 pst. mellom KVU/KS1 og KS2.
Tilsvarende for de store jernbaneprosjektene har det vært en kostnadsøkning på om lag
30 pst. Kostnadsutviklingen i gjennomføringsfasen av store statlige
samferdselsprosjekter er generelt tilfredsstillende, mens det i tidligere utrednings- og
planfaser har funnet sted ikke uvesentlige kostnadsøkninger i en del prosjekter. Det har
vært mange ulike grunner til slik kostnadsøkning i de ulike prosjektene, herunder

strengere lovregulerte krav og standarder, endrede markedsvurderinger, nye krav som
oppstår i den kommunale planprosessen, undervurdering av grunnforhold eller
kompleksiteten i prosjektene mv. Som det også fremgår av kapittel 4 er det viktig å
redusere kostnadsøkningen i de tidlige utredning- og planfasene, og det er derfor
vurdert tiltak mot kostnadsøkninger. For større samferdselsprosjekter er
Samferdselsdepartementet i ferd med å innføre endringslogger fra KS1 til KS2 med
beskrivelse av kostnader og konsekvenser. For større prosjekter vil det bli fastsatt
styringsmål etter at det foreligger vedtatt kommunedelplan, eventuelt før oppstart av
reguleringsplan der det ikke utarbeides kommunedelplan. Regjeringen har nå fastsatt
styringsmål for en rekke prosjekter i tråd med kostnadsoverslagene i Nasjonal
transportplan.
Videre vil departementet også vise til det arbeidet som er gjort gjennom etableringen av
Nye Veier AS. Selskapet har som hovedoppgave å gjennomføre en mer helhetlig og
kostnadseffektiv utbygging av de deler av hovedvegnettet som ligger i selskapets
portefølje. De foreløpige erfaringene fra arbeidet til Nye Veier AS synliggjør muligheter
for betydelige kostnadsbesparelser. Disse erfaringene følger regjeringen nøye opp.
Sammenholdt med ulike tiltak for å redusere kostnadsøkning i de tidlige utrednings- og
planfasene, vil dette sikre at trenden som har bygd seg opp gjennom mange år med
økte kostnader på veibygging, stanses.

