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Spørsmål 65. E6 Helgeland nord
Har departementet og underliggende virksomheter (SVV og Nye Veier AS) gjort
beregninger av hvilke merkostnader som ligger i at mange nye veiprosjekter nå
dimensjoneres for 110 km/t? Hva summerer i så fall dette seg til for prosjekter
prioritert i NTP 2018-2029, er det gjort samfunnsøkonomiske beregninger av nytte vs
merkostnad.
Svar:
Det er i utgangspunktet noe strengere krav til kurvatur når en veg skal dimensjoneres
for 110 km/t, enn for 100 km/t. Kostnadsøkninger pga. slike krav vil variere mye fra
prosjekt til prosjekt avhengig av topografi. Statens vegvesen har tidligere beregnet at
ved utbygging av ett stort antall vegprosjekter vil kostnadsøkningen i snitt være i
størrelsesorden 7 pst. ved å dimensjonere firefelts veger for fartsgrense 110 km/t i
stedet for 100 km/t.
Statens vegvesen har for noen år tilbake gjennomført samfunnsøkonomiske
beregninger som tilsier at den samfunnsøkonomiske netto nytten generelt kan bli noe
lavere ved å dimensjonere for økte fartsgrenser. Det er likevel stor usikkerhet i slike
beregninger. De prosjektene som er prioritert i NTP er svært ulike, og mange
inneholder tunge kostnadselementer pga. beliggenhet i byer/tettsteder og kryssing av
fjorder som i mange tilfeller ikke påvirkes i nevneverdig grad av økt fartsgrense.
For planlagte prosjekter i første seksårsperiode, og for prosjekter under planlegging i
siste seks år, er det ikke utarbeidet alternative traseer for både 100 km/t og 110 km/t.
Det er derfor ikke mulig å angi kostnadsøkning for vegprosjekter i NTP pga. økt
fartsgrense. Statens vegvesen arbeider nå med å gjennomgå vegnormalene for bl.a.
vegutforming. I høringsforslaget er det bl.a. foreslått å lempe noe på kravene for
kurvatur og siktlinjer for motorveger med 110 km/t og 100 km/t. Dette vil kunne
medvirke til kostnadsreduksjoner for noen av prosjektene som er prioritert i NTP 20182029.
Det samme gjelder for strekninger som er overført til Nye Veier, men som fikk økt
planlagt fartsgrense til 110 km/t mens SVV var ansvarlig for dem. Enkelte av
strekningene i Nye Veier AS sin portefølje er planlagt bygget ut som møtefrie 2-3feltsveger med fartsgrense 90 km/t. En sentral målsetting med virksomheten til
selskapet er å bedre den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for prosjektene som skal
bygges ut. Som del av dette arbeidet foretas det også vurderinger av å bygge ut med en
standard som åpner for fartsgrense 110 km/t også på veger hvor det tidligere er lagt
til grunn en lavere utbyggingsstandard.

