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Nye motorveier skal få høyere fartsgrense
Samferdselsdepartementet har gitt
Vegdirektoratet beskjed om at nye
motorveier heretter skal dimensjoneres for fartsgrense på 110 km/t.
Hittil har kravet vært en fartsgrense på 100 km/t. Denne økningen i
veistandarden er beregnet å
medføre en kostnadsøkning på 7
prosent. De nye signalene for
bygging av motorveier i de to

høyeste veiklassene H8 og H9
(nasjonale hovedveier med
årsdøgnstrafikk 12 000-20 000 og
over 20 000) går frem av et brev
som departementet sendte til
Vegdirektoratet 20. november. Der
blir det også opplyst at Vegdirektoratet i et notat i juli i år vurderte
konsekvensene av å øke fartsgrensen for nye motorveier både til 110

km/t og til 120 km/t. I notatet, som
har vært unntatt offentlighet, men
som nå er frigitt, påpeker Vegdirektoratet flere uheldige konsekvenser av økte fartsgrenser og
advarer spesielt mot å øke
fartsgrensen på nye motorveier til
120 km/t. Vegdirektoratet viser til
beregninger som er foretatt og
skriver i notatet at å øke fartsgren-

sen til henholdsvis 110
km/t og 120 km/t gir
en økning i ulykker og
samfunnskostnader som
ikke kan oppveies av de
positive gevinstene ved redusert
reisetid. – Det er betydelige
forskjeller mellom en eventuell
fartsgrense på 110 km/t og 120
km/t. Vegdirektoratet er særlig

opptatt av den beregnede
økningen i ulykker og antall
drepte og skadde, heter det i
notatet. Vegdirektoratet mener
at vurderingen av konsekvenser gir
grunnlag for «å velge bort»
muligheten for en eventuell
fartsgrenseøkning til 120 km/t.
Samferdselsdepartementet har
valgt å følge dette rådet. (NTB)
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BRINGER KULTUR
TIL DE FATTIGE
Hver fredag vil Stiftelsen Robin Hood Huset
holde konserter for
byens fattige.
SILJE HAUGEN

silje.haugen@ba.no

BERGEN: – Vi ønsker å bringe
kultur til dem som ellers ikke
har anledning til å delta på kulturarrangementer, sier daglig
leder ved Robin Hood Huset,
Marcos Amano.
Siden september har det blitt
arrangert konsert av ulike artister nesten hver fredag formiddag. Kultur vil være blant stiftelsens store satsingsområde
neste år.
– Kulturelle innslag har vært
mye etterspurt blant våre
husvenner. Vi ønsker å gi dem
pusterom i hverdagen i form av
musikkopplevelser, diktopplesinger, forklarer Amano.
Tilbakemeldingene han har
fått så langt er utelukkende positive.
– Det er gjennomgående
blant gjester at de synes det er
flott at artister stiller opp for å
spille. Responsen viser at dette
er noe vi burde fortsette med.
Det er jo også en fin anledning
for artistene å komme i kontakt
med et publikum de vanligvis
ikke når, sier Amano.

– Vanskelig å hjelpe
Denne fredagen var det den
unge musikkstudenten og artisten Valborg Bakke, som entret scenen. Både for å spille
noen julesanger, men også noe
av det hun har skrevet selv.
– Det er så vanskelig å kunne
hjelpe på en god måte. Man kan
alltids donere penger, men jeg
synes at en fin musikkopplevelse kan være vel så bra, sier Bakke (22) til BA.
Hun setter stor pris på forespørselen om hun ville komme
og synge.
Rundt et av bordene sitter
fire kvinner og venter på konserten. De har vært på hver fredagskonsert.
– Jeg synes det er et godt innslag i hverdagen. Alltid kjekt

SPILTE OPP: For Valborg Bakke var det en selvfølgelighet å takke ja da hun ble spurt om å spille på Robin Hood Huset. I en fullsatt kafè sang hun
både julesanger og egne låter. – Det er meningsfylt å få bruke musikken på en slik måte, sier hun.
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med musikk til kaffen, sier en
av dem.
De andre nikker enig.
– Det er så fin hjertevarme
her, sier en annen, og legger til
at det ikke bare er fredagskonsertene som gleder.
– Neste uke skal vi ha juleverksted, sier hun og smiler.
Det er tydelig at arrangementene betyr mye for dem.

Populært
Amano forteller at det har vært
godt oppmøte til konsertene.
– Vi har sitteplasser til rundt

40 personer her i kafèen. og det
har vært fullt hver gang, sier
han.
Han håper fredagskonsertene kan bli en stor suksess i året
som kommer.
– Men vi er selvsagt avhengig
av artister som er villig til å stille opp. Men så langt har vi hatt
stort hell på den fronten, sier
han.
Så langt har Bergen Filharmoniske Orkester og Christine
Sandtorv fra bergensbandet
Ephemera, vært blant dem som
har spilt i kafèen.

SATSER: Marcos Amano ønsker å satse på kultur for de fattige.

