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Spørsmål 4. 

På side 12 framgår det at «Det legges opp til å starte 43 store veg- og baneprosjekter med 

kostnadsramme over 3 mrd. kr, og det er lagt opp til at 23 av disse prosjektene vil bli 

fullfinansiert i perioden.»  

 

Av vedlegg 1 og 2 går det fram at investeringsprosjektene som er prioritert satt i gang i 

perioden 2018-2029 for vei og bane har et samlet kostnadsanslag på 607 mrd kr. Ca 200 

mrd kr av denne totalsummen legges det opp til at finansieres etter 2029, hvorav ca 37 

mrd kr i bompenger. Dvs drøye 160 mrd kr i gjenstående investeringer som skal 

finansieres over statsbudsjettet. Av tabell 5.5 og 5.7 går det fram at årlige midler til store 

prosjekter i perioden 2024-2029 er hhv 13 mrd til vei (ekskl Nye veier) og 17 mrd kr til 

jernbane, samlet 30 mrd kr. 

 

Gitt investeringsnivået for vei og bane som regjeringen legger opp til i 2029, hvor stor 

del av de påfølgende års investeringsbudsjett for de to sektorene vil gå med til å fullføre 

de påstartede prosjektene? Og omvendt: gitt forventet investeringsnivå i 2029 og en 

videreføring av dette etterfølgende år, og fullføring av påstartede prosjekter, hvor stort 

er handlingsrommet for å starte opp nye prosjekter i de påfølgende årene? 

 

Svar: 

I vedlegg 2 (side 326-327) er det ved en inkurie en summeringsfeil. I sum statlige 

midler for perioden 2024-2029 på 91 188 mill. kr inngår ikke midler satt av til Godstiltak 

alle korridorer. Riktig sum for statlige midler til jernbaneprosjekt i seksårsperioden er 

derfor 103 654 mill. kr. Det er derfor 185,9 mrd. kr av kostnaden til prosjektene i planen 

som må finansieres etter 2029. Av dette skal 149,3 mrd. kr finansieres med statlige 

midler. 

 

Når det gjelder midler til store investeringsprosjekter på veg, må også summen satt av 

til OPS-prosjekter i tabell 5.5 regnes med for at dette kan sammenholdes med vedlegg 

1. I perioden 2024-2029 er det derfor i gjennomsnitt 14,5 mrd. kr som brukes på 

vegprosjekt. Videre er det i perioden satt av i gjennomsnitt 17,4 mrd. kr til store 

jernbaneprosjekter (fratrukket programområder, men inklusive planlegging), jf. tabell 

5.7. Totalt er det satt av nær 32 mrd. kr i gjennomsnitt til store investeringsprosjekter på 

veg og jernbane i perioden 2024-2029. 

 

Regjeringen har lagt opp til en gradvis innfasing av den økonomiske rammen i Nasjonal 

transportplan. Ressursbruken i det enkelte budsjettår vil måtte tilpasses innenfor et 

samlet økonomisk opplegg i tråd med handlingsregelen og tilstanden i norsk økonomi. 

I tillegg vil Nasjonal transportplan bli revidert flere ganger før 2030. Hvilket 

bevilgningsnivå det vil være til samferdselsinvesteringer i 2030 er derfor vanskelig å 

predikere. 


