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Spørsmål 66. Kostnadsøkninger ferjefri E39 

 

Når eksempelvis E39 har gått fra et kostnadsanslag på 150 mrd kr i gjeldende NTP, til nå å  

koste om lag 340 mrd kr, hvor stor del av denne kostnadsveksten kan tilskrives økning av  

standard på strekningen. Generelt og for E39 spesielt, har departementet og underliggende  

virksomheter gjort beregninger av bl.a. hastighetsstandard 110, overgang fra to/tre felts vei  

til firefelts vei. Til det siste: hva er vurderingen knyttet til å gå fra to/trefeltsvei i de konkrete  

prosjektene der det gjøres i ny transportplan, sammenlignet med standard som lå til grunn i  

gjeldende transportplan. 

 

Svar: 

 
Årsakene til kostnadsøkningene for ferjefri E39 er svært sammensatte. For det første var 

hverken kryssing av Sognefjorden, eller E39 gjennom byområdene Stavanger og Bergen med 

i grunnlaget for NTP 2014-2023. I tillegg er det skjedd endringer i trasevalg og 

trafikkprognoser, og det har vært en løpende utvikling i kunnskap om tekniske løsninger og 

dimensjoner på de store fjordkryssingene.  

Videre vises det til at hele, eller deler av kostnadsanslaget fra NTP 2014-2023 var beregnet 

uten mva. Det har i den løpende utviklingen og planleggingen av ferjefri E39 vært jobbet ut 

fra de til enhver tid gjeldende standardkrav, og det ligger derfor ikke til rette for å gjøre 

gjennomgående anslag på kostnader for ulike standarder på ferjefri E39. Det kan likevel antas 

at ny kunnskap om løsninger og nye traseer har betydd mer for kostnadsøkningene enn høyere 

standard. Det vises i denne sammenheng til svar på spørsmål 65 der det anslås at kostnadene i 

gjennomsnitt øker med 7 prosent når fartsgrensene økes fra 100 til 110 km/t. Kostnadene har 

også økt som følge av at større deler av E39 nå planlegges med fire felt i stedet for to/tre felt, 

som følge av høyere trafikkprognoser. 

For de prosjektene som er prioritert både i NTP 2014 - 2023 og i NTP 2018 – 2029, er det 

ingen prosjekter som øker fra to/tre felt til fire felt innenfor Statens vegvesen sin portefølje.  

 

I Nye Veier AS sin portefølje er det tre strekninger hvor hele eller deler av strekningen i NTP 

2014 – 2023 var prioritert med utbygging som to/tre-felts veg. Dette gjelder følgende 

strekningner:  

 E6 Ulsberg – Støren  

 E39 Vigeland – Ålgård 

 E6 Vikhammar - Åsen.  

 
En sentral del av Nye Veier AS sin aktivitet er å gjennomgå prosjektene i sin portefølje med 

tanke på å finne tiltak som kan bedre prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Dette 

kan være tiltak som reduserer utbyggingskostnadene, reduserer de framtidige drifts- og 

vedlikeholdskostnadene eller som øker nytten av tiltaket. Hvorvidt det vil være 

hensiktsmessig å øke standarden til gjennomgående utbygging av 4-felts veg på de aktuelle 

strekninger vil vurderes i hvert enkelt konkret tilfelle.  

Det vises også til det pågående arbeidet i Statens vegvesen med revidering av vegnormaler og 

fartsgrensekriterier som potensielt vil kunne bety reduserte utbyggingskostnader.. Arbeidet 

med å redusere kostnadsøkningene i vegprosjekter har vært høyt prioritert av denne 



 

 

regjeringen. Vi har også stor tillit til at arbeidet Nye Veier AS nå gjør vil være utslagsgivende 

over tid med tanke på å redusere utbyggingskostnader..    

 


