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1.1 Introduksjon og omfang 
I dette vedlegget presenteres interessentarbeidet og brukerinnsikten som er 
gjennomført i forbindelse med konseptvalgutredningen. 

Interessentanalysen omfatter beskrivelse av interessentens behov, bruksmønster og 
preferanser. For å sikre en brukerorientert tilnærming i denne 
konseptvalgutredningen (KVU) er det gjort et bredt innsiktsarbeid for å kartlegge 
brukernes behov og utfordringer i dagens situasjon. Dette setter forprosjektet i 
stand til å ivareta brukernes behov igjennom konseptutviklingsarbeidet.  

Rundskriv 108 og Veileder for KVU fokuserer på 
interessentene. Digitaliseringsrundskrivet fokuserer på brukere og presiserer at 
brukeren skal settes i sentrum ved valg av fremtidig løsning. Dette vedlegget favner 
om begge perspektivene.

Brukere
• Alle som bruker veien og må forholde seg til bompenger som "produsent" 

(innkrever) eller "konsument" (betaler)
• Brukere inngår i interessentarbeidet

Interessenter
• KVUen sine interessenter vs. prosjektets interessenter. I vedlegget er det KVUen 

sine interessenter som det fokuseres på.
• KVUen sine interessenter er alle som direkte eller indirekte er påvirket av dagens 

ordning eller kan bli påvirket av fremtidig ordning for veibruksavgift og/eller 
bompenger.

• Omfatter både interne og eksterne interessenter.

Interessenter

Brukere

5



1.1.1 Identifisering og vurdering av innflytelse og påvirkning
Det ble identifisert 140+ interessenter i identifiseringsprosessen innledningsvis i 
KVUen. I identifisering av interessentene benyttet prosjektet seg av 
interessentoversikten fra bompengereformen samt høringsnotater. 

Interessenter 

140+
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• Betaler: Aktører som betaler veibruksavgift og/eller bompenger

• Verken eller/både og: Interesse- og bransjeorganisasjoner og Samfunnet representerer begge perspektivene,- både innkreving og betaling.

• Innkrever: Aktører med en rolle i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og/eller bompenger. 

KVUen sine interessenter ble videre inndelt i 30 interessentgrupper basert på sin 
rolle, påvirkning og innflytelse på en fremtidig ordning.

Deretter ble de 30-talls interessentgruppene rangert ut fra interesse for og 
innflytelse på utredningsprosjektet og på en fremtidig ordning for veibruksavgift og 
bompenger.

Som figuren til høyre viser har hovedvekt av interessentene sterk interesse og 
innflytelse i arbeidet for KVUen. Dette ble lagt til grunn for prioritering av bla. møter 
og dialoger for å presentere prosjektet og be om innspill.

Interessenter Interessentgrupper

130+ 30+

Bildelingsfirma

Persontransport 

Selskaper  

Univ. / Høyskoler
Forskning 

Interesse 

Arb.giver org

Bensinforhandlere
Drivstoff

importør/produsent 

Bilbransje 

Bilist interesseorg.

Energi 

Fagbevegelse 

Forsikringsbransjen 

Forskning 

Helserelatert interesse

Fylkeskommuner

Kommuner  

Leverandør Teknisk 
kons

Miljø org.

Motorsykkel 

Myndighet

FIN og SD 

Usteder 

Tenketanker 

Tunge 
kjøretøy

Univ 

Statlige organer

Vei interesseMedia

Politiske partier

Lav

Lav

Høy

Høy

Bildeling 

Leasing

Bilutleie

Fergerederier   

Operatør  

Persontransport  Utrykningskjøretøy   

In
n

fl
yt

e
ls

e
 

Betaler Verken eller Innkrever 
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1.1.2 Brukersegmentering
I arbeidet med brukerinnsikten ble interessentene sortert i grupper med utgangspunkt 
i deres relasjon til veibruksavgift og bompenger. Grupper med 
sammenfallende interesser ble gruppert sammen, se figur på neste side over 
brukersegmentene. Formålet med segmenteringen er å lettere kunne identifisere 
behovene og kravene til hver gruppe. Inndelingen har blitt gjort på bakgrunn av 
hvem som henholdsvis er betalere og innkrevere, med unntak av interesse-
og bransjeorganisasjoner. Interesse- og bransjeorganisasjoner har ikke et klart skille da 
de verken er tydelige betalere eller innkrevere. Slike organisasjoner har muligheten til å 
påvirke politisk på bred front for å ta vare på sine medlemmers interesser og 
representerer ofte betalere og/eller innkrevere.

1.3 Metode for arbeidet
Metoden som er brukt varierer avhengig av brukergruppe og vil derfor bli beskrevet i 
neste kapittel gruppevis. Hovedtilnærmingen har vært å involvere bredt gjennom 
intervjuer, referansegrupper og innspillskonferanser i tillegg til å ta aktivt initiativ til 
dialog med interessentene. Flere av interessentene har vært en viktig kilde til 
brukerinnsikt, andre har vært viktige for innspill og /eller forankring av konsept, noen for 
begge formål.

Figuren til høyre illustrerer prosessen med å sortere KVUen sine interessenter.

Interessenter Interessentgrupper Brukersegmenter

130+ 30+ 9
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Brukersegmenter 

Privatbrukere

Offentlige 
tjenester

Veiforvaltere 

Utsteder

OperatørerNæringsliv

Transportvirksom-
heter og tilbydere

Myndigheter 

Interesse- og 
bransjeorg.

• Eier og/eller bruker av (primært lette) kjøretøy i Norge
• Alle aktuelle drivlinjer
• Privatbrukere i storby, tettsted og spredtbygde strøk

• 5 regionale 
bompengeselskaper (RBPS)

• Kollektivtjenester
• Veibaserte 

kollektivleverandører
• Fergeselskaper

• Avgiftseiere, kontroll av fastsetting og 
innkrevingsansvar

• Fylkeskommuner og kommuner 
• Andre offentlige myndigheter

• Interesseorganisasjoner 
• Nærings- og 

bransjeorganisasjoner

• Eier eller på annen måte tilgjengeliggjør 
kjøretøy  for dem som bruker veinettet 

• Lette og tunge kjøretøy
• Små, mellomstore og store transportselskaper

• Mulige tilbydere for fastsetting og 
innkreving, teknologiselskaper

• Drivkraft Norge og energistasjoner 

• Innkrever fra brukere m/avtale
• 7 selskaper godkjent som AutoPASS-

utstedere

• Utbygger  
• Planlegge, finansiere, bygge, drifte og 

vedlikeholde veinettet 

BETALE

INNKREVE

Brukersegmentene viser grupper med sammenfallende interesser og roller
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• Aktører som betaler veibruksavgift og/eller bompenger

• Interesse- og bransjeorganisasjoner representerer begge perspektivene,- både innkreving og betaling

• Aktører med en rolle i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og/eller bompenger
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Tilnærming og kjennetegn for brukersegmentene 
Brukersegment Tilnærming Kjennetegn

Semistrukturerte dybdeintervjuer via Teams på 
ca. 1 time.

Alle som bruker bil på norske veier. Se 
rekrutteringskriteira på s. 22 for nærmere 
beskrivelse.

Semistrukturerte dybdeintervjuer på 45-60 
minutter over teams.

Norske virksomheter innenfor både person- og 
varetransporten.

Intervju og møter via interesse- og 
bransjeorganisasjonene.

Leverer tjenester som skal dekke prioriterte 
samfunnsoppgaver knyttet til transporten.

Involvering i møter og innspillskonferanser. En rekke ulike organisasjoner som arbeider for 
sine medlemmers interesser.

Involvering i møter og innspills-konferanse, 
samt i referansegruppe for vegeiere og 
forvaltere.

Utbygger - planlegger, finansierer, bygger, 
drifter og vedlikeholder veinettet.

Involvering i møter og dialog gjennom hele 
KVUen.

Skatteetaten, Statens vegvesen, 
fylkeskommuner og kommuner, i tillegg til andre 
offentlige myndigheter nasjonalt og 
internasjonalt .

Involvering i møter og innspills-konferanse, 
samt innlegg fra Fremtind Service på 
innspillskonferanse.

Utstedere som har lov til å opprette AutoPASS
avtaler med bilistene.

Involvering i møter og innspills-konferanse, 
samt innlegg fra Drivkraft Norge på 
innspillskonferanse.

Teknologiselskaper innenfor ulike bransjer som 
er relevante i en fremtidig løsning.

Involvering i møter og innspills-konferanse, 
samt innlegg fra Fjellinjen på 
innspillskonferanse.

Bompengeselskaper med avtale om ansvarlig 
innkreving av fullprispasseringer.

Privatbrukere 

Virksomheter og tilbydere

Offentlige tjenester 

Interesse- og bransjeorg. 

Veiforvaltere

Myndigheter 

Utstedere 

Næringsliv 

Operatører 
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Dybdeintervjuer
ca. 16  

2 innspillskonferanser 
ca. 100 deltakere  

Referansegruppe for 
veieiere og veg-

forvaltere 
15 deltakere

Internasjonal innsikt –
møter og desk study 

12 land 

Brukertesting 
8 deltakere 

Workshop med 
næringslivet
18 deltakere 

Vi har vært i dialog med nærmere 300 brukere! 
Se side 17 for tilnærming.   

Det er gjennomført et omfattende innsiktsarbeid 
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2. Interessentanalysen   
Hovedtilnærming, mål, fremgangsmåte og behov  
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Hovedtilnærming og mål 

Interessentbaserte behov med oversikt og gruppering

Dette kapittelet presenterer interessentarbeidet som er gjennomført i forbindelse med konseptvalgutredningen. Interessentanalysen omfatter beskrivelse av 

egenskaper ved interessentene og inneholder en analyse av deres behov, såkalte interessentbaserte behov.

Hovedmålet med interessentarbeidet har vært å:
• Aktivt sørge for at interessentene kjenner til KVU-arbeidet

• Få opp viktige forhold knyttet til dagens sitasjon

• Skaffe innsikt og dokumentere behov, utfordringer og perspektiver interessentene har

• Få innspill på konsepter og dokumentere hvilke muligheter og utfordringer interessentene opplever ved dem

2

2.1

Interessentanalysen 

2.2
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2.1.1 Mål og fremgangsmåte for interessentarbeidet
Krav til tidlig involvering i henhold til Utredningsinstruksen har vært retningsgivende 
for interessentarbeidet (Instruks om utredning av statlige tiltak 
(utredningsinstruksen) – Lovdata).

En konseptvalgutredning er et tidlig-fase arbeid og frem til innføring av en løsning for 
veibruksavgift og bompenger vil det ha gått lang tid, kanskje år. I tråd med 
Skatteetatens tilnærming til endringsledelse har prinsippene i ADKAR- modellen blitt 
lagt til grunn. I følge denne tilnærmingen skal man arbeide med bevissthet (A i 
ADKAR står for Awareness/Bevissthet) som et første skritt. Deretter skal man 
fokusere på interessentenes antatte motivasjonsfaktorer (D står for Desire/Ønske). 
Som et neste skritt på endringsreisen kommer kunnskap (K står 
Knowledge/Kunnskap). Det er vurderingen at det er disse tre første prinsippene som 
er viktig i konseptvalgfasen. For de neste faser vil i tillegg evne til mestring 
eksempelvis gjennom opplæring (A er Ability/Evne) og gjentakelse og oppfølging for å 
forsterke budskap (R er Reinforcement/Forsterkning) være avgjørende for god 
implementering og et godt resultat.

Det har vært et overordnet mål å svare på og imøtekomme alle henvendelser fra 
interessenter så langt det har vært mulig.

Hovedmålet for interessentarbeidet har vært å:
• Aktivt sørge for at interessentene kjenner til KVU-arbeidet.
• Skaffe innsikt og dokumentere behov og utfordringer og perspektiver som 

interessentene har.

Interessentene er delt inn i hensiktsmessige brukergrupper som har 
sammenfallende behov.

2.1.2 Interesse og bransjeorganisasjonene – en viktig inngangsport til 
interessentarbeidet
Interesse- og bransjeorganisasjonene har vært en nøkkel i interessentarbeidet og 
representert en inngangsport til videre brukerinnsikt- og behovskartlegging. 
Interesse- og bransjeorganisasjoner innenfor samfunns- og næringslivet spenner seg 
fra arbeidsgiverorganisasjoner som KS, NHO og Spekter til bransjeforeninger som 
Bilimportørenes forening, Drivkraft Norge og Opplysningsrådet for veitrafikken.

Tilnærmingen overfor interesse- og bransjeorganisasjonene har vært å 

gjennomføre innledende møter for å etablere kontakt og presentere KVUen. Deretter 

har prosjektet bedt organisasjonene spille inn kandidater til innspillskonferanse slik at

deres perspektiver, behov og utfordringer kan fanges opp i KVUen. Prosjektet har deretter 

presentert funn og drøftet konsepter for å få innspill og kunne berike vurderingene som 

er gjort i KVU arbeidet.

2.1.3 Pådrivere for transportsektoren
En annen viktig innfallsport til kunnskap har vært samarbeidet med organisasjoner som er 
pådrivere for fremtidens løsninger innen transportsektoren. Prosjektet har invitert 
foredragsholdere fra ulike miljøer som SINTEF, TØI, Vista Analyse, Menon Economics og 
Norsk elbilforening for å nevne noen. Datatilsynet har også bidratt med viktige krav til en 
fremtidig løsning.

2.1.4 Erfaringer og nettverk fra andre prosjekter og land
Prosjektet har benyttet flere inngangsporter til interessentarbeidet. Disse har vært basert 
på erfaringer og læring fra andre prosjekter i Skatteetaten og Statens vegvesen. Det har 
vært bilateral internasjonal kontakt med andre lands vegmyndigheter og 
skattemyndigheter, blant annet Sverige, Irland og Island, samt med teknologimiljøer som 
er involvert i andre lands løsninger for veibruk eller bompenger. Når det gjelder sistnevnte 
har prosjektet blant annet presentert KVUen på webinar organisert av ITS Norway for et 
internasjonal miljø. Det har vært meget stor interesse internasjonalt for prosjektet med en 
rekke invitasjoner til å legge frem arbeidet i ulike internasjonale fora. 

2.1.5 Hvordan har prosjektet kommunisert med interessentene?
Fra første henvendelsen til interessenter og frem til anbefalt konsept har prosjektet jobbet 
bevisst med hvordan dialogen med interessentene skal bygge tillit og være en god 
plattform for videre utvikling. Felles landingsside med informasjon og oppdateringer fra 
prosjektet har lagt et godt grunnlag for kommunikasjonen eksternt (se neste side for 
utsnitt). Innspillskonferanser og bilaterale møter har vært viktige arenaene for 
toveis kommunikasjon. Referansegruppe med vegeiere- og forvaltere har vært en viktig 
pilar i interessentarbeidet. God notoritet i bruk av informasjon som er fremkommet fra 
dialog med interessentene samt forventingsstyring av hvilke fremtidige løsninger som er 
mest aktuelle er viktige elementer i kommunikasjonen.

2.1 Hovedtilnærming og mål
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Prosjektet 
publiserte

nyhetssaker

Mulighet for å 
henvende seg, 
kontaktpunkt

Felles landingsside på nettet ga en kanal ut til interessentene 
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Stort engasjement rundt bompenger og veibruksavgift i media har preget 
hovedtilnærming i interessentarbeidet

16

Dagens bomringutvidelser, høyre drivstoffpriser og reduserte insentiver for 
nullutslippskjøretøy har vekket et engasjement hos både private og profesjonelle 
brukere av veien. De siste årene har mediebildet vært preget av overskrifter 
rundt disse temaene.

18. september 2018 skriver Dagbladet «Oppføringen av 38 nye bomstasjoner på 
Nord-Jæren har heist bompengeopprøret helt opp i toppen av mediebildet. Aksjoner, 
trusler, og vaklende politikere skaper friksjonen vi i mediene trenger for å sette noe på 
dagsorden.»

9. mars 2022 skriver Finansavisen «Onsdag har prisen på drivstoff oversteget 25 
kroner literen flere steder i Norge, og den nærmer seg 30 kroner enkelte steder. – Det 
merkes godt hos lastebileierne. Vi er bekymret, situasjonen er dramatisk og det er 
krise, sier forbundsleder Geir Moe til P4.» 

6. oktober 2022 skriver NRK « –Summen av alle nye avgifter blir for mye på én gang, 
og vil påvirke folks valg av bil. Vi håper at de som setter de lokale bomsatsene ser at 
det ikke er lurt å heve prisen for elbiler. Det er forurenser som skal betale, sier Ingvild 
Kilen Rørholt i Zero.» 

Det er flere grupper i samfunnet som i større eller mindre grad er avhengig av 
bilen for å få hverdagen til å gå opp. De siste årene har politikerne tatt flere grep 
for å forsøke å hindre folk i å bruke bil i Oslo og andre storbyer gjennom 
bompenger, men også sterke begrensinger på parkering, stenging av veier og 
andre tiltak som gjør fremkommeligheten med bil krevende. Slike tiltak skaper 
reaksjoner.

For denne KVUen har det vært viktig å ta til seg disse reaksjonene. 
Det har vært viktig for prosjektet å forstå problemene brukerne opplever med 
dagens ordning, samt behovene de har og hvilke muligheter de ser i en fremtidig 
ordning for veibruksavgift og bompenger.

Se neste side for hvordan prosjektet har jobbet med interessentene gjennom 
KVU-arbeidet for å kartlegge problem, behov og muligheter. 
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Interessentreisen gir en oversikt over hvordan prosjektet 
har jobbet med interessentene gjennom KVU-arbeidet
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Eksterne og interne 
interessenter 
identifiseres.

Q3/4 2021

Q4 2021
2021

Innledende møter 
med eksterne 

interessenter med høy 
innflytelse og stort 
informasjonsbehov 

Innsikt om problem 
og behov gjennom 

intervjuer og 
innspillskonferanse 

Q1 2022

Q2 2022

Innspillskonferanse 
med 100 deltakere: 
tilbakelesing av funn

og innspill på 
mulighetsrommet  

Q2/3 2022

Visualisering og 
testing av 

konsepter på 
private brukere 

Identifisere og analysere
konseptkonsekvenser for 
private og profesjonelle 

brukere av veien 
Q3 2022

Q3 2022

Diskusjoner for utvikling 
og justering av konsepter 

og vurdering av 
nyttevirkninger og 

konsekvenser

Interessentreisen gir kun en oversikt over de viktigste aktivitetene og er ikke en uttømmende liste. De ulike initiativene er nærmere beskrevet gjennom vedlegget. 
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I dette kapittelet beskrives hver enkelt interessentgruppe.

Beskrivelse av gruppene og brukersegmentene
I tillegg til oppdragsgivere og prosjekteiere har prosjektet identifisert grupper innenfor samfunnet som utgjorde de viktigste segmentene.
Det vises til tidligere beskrivelse og figur på side 9 i dette vedlegget. Gruppene er:
• Privatbrukere
• Transportvirksomheter og tilbydere
• Offentlige tjenester
• Interesse- og bransjeorganisasjoner
• Veiforvaltere
• Myndigheter
• Utsteder
• Næringsliv
• Operatører

For hver av gruppene er det her beskrevet hvem gruppen består av, fakta om gruppen, hvorfor KVUen er relevant for gruppen samt hva som er deres 
viktigste problemer med dagens ordning, hvilke behov de har og mulige løsningsforslag for fremtidig ordning .

2.2 Interessentbaserte behov
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2.2.1 Privatbrukere
Gruppen består av alle som bruker bil på norske veier og har vært representert via 
utvalgsintervjuer samt via organisasjoner som representerer private brukere, slik 
som NAF og Norsk elbilforeningen.

Fakta om gruppen
Ved utgangen av 2021 var det registrert 2,9 (SSB) millioner privatbiler i Norge. 1,2 
millioner av disse er dieselkjøretøy, 900 tusen er bensinbiler og 460 tusen er 
elektriske biler. Hybride biler, både ladbar og ikke ladbar, utgjorde 323 tusen ved 
utgangen av 2020. Antall elektriske biler har hatt nærmest eksponentiell vekst de 
siste 5 årene.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Gruppen har interesse i veiprising fordi det påvirker brukernes privatøkonomi 

direkte. I tillegg består gruppen av undergrupper som synes avgiftene treffer 

bilistene på en urettferdig måte. Se kapittel 3, Brukerinnsikt, for mer info.

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon med gruppen

Kontakt med interesseorganisasjoner som representerer brukerne samt dedikerte 
intervjuer med utvalg satt sammen av Opinion på basis av rekrutteringskriterier 
satt fra prosjektet (se kapittel 3 s.21). Intervjuene var en viktig kilde for å innhente 
innsikt fra ulike typer bilister og fordi de representerer en stor brukergruppe på 
norske veier. Privatbrukerne er i tillegg en engasjert gruppe når det gjelder 
veiprisingsspørsmålet. Prosjektet har gjennomført brukertesting samt utarbeidet 
priseksempler og brukerkonsekvenser hvor man har sett på hvordan de ulike 
konseptene slår ut på forskjellige privatbrukere (se kapittel 3).

Målet for involvering er :
• Har fått meldt inn sine behov og gitt innspill på aktuelle konsepter
• Kjenner til KVU-arbeidet

Dialog med brukersegmentet har vært avgjørende for å forstå tanker og meninger 
som ligger hos norske bilister.

2.2.2 Transportvirksomheter og tilbydere
Gruppen består av norske virksomheter innenfor både person- og varetransporten.

Fakta om gruppen
Det er en rekke små lastebilselskaper i "spot-markedet" for bygg- og

anleggskjøring bestående av typisk en eier med tung lastebil. De er gjerne i samarbeids-
relasjoner med hverandre for å håndtere større kunder. Det er også en del mellomstore
og store lastebilselskaper. Store transportselskaper som for eksempel Posten og Bring har 
mer kraft til å investere i grønn teknologi og  varedistribusjonssystemer.

Ved utgangen av 2021 var det registrert 70 000 lastebiler (SSB) i Norge. 66 908 av disse  
går på diesel, 2 217 på bensin, 98 på elektrisitet, 10 hybrid og resterende 698 på annet 
drivstoff. 

Det er tendenser til strukturelle endringer i lastebilnæringen der trenden er at mindre 
selskaper nå blir kjøpt opp av større konkurrenter. Nøkkeltall fra 2018 viste en samlet 
driftsmargin på 2,4 prosent for lastebilnæringen. Tall fra SSB viser at taxinæringen har en 
solid nedgang i strekninger kjørt fra 2019-2020. Omsetningen sank over 
31%. Omsetningen i varedistribusjon holdes oppe av økt netthandel, særlig under 
pandemien. Posten konsernet alene kunne melde om en omsetning på 24 milliarder i 
2019. Dette var en økning på 1,3 prosent sammenlignet med året før.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Behovene er knyttet til:
• Forutsigbare bompenger så disse kan prises riktig ut mot kunde i forkant av oppdrag 

og inn i kontrakter.

• Like konkurransevilkår for alle som konkurrerer i samme marked

• Ønsker strengere kontroll med utenlandske selskaper og useriøse aktører som ikke 
etterlever krav til norske arbeidsvilkår hos ansatte og heller ikke overholder 
importrestriksjonene på drivstoff, ikke fyller anleggsdiesel og følge 
opp bompengebetalinger.

• Krevende for små aktører å omstille seg til grønn teknologi og infrastruktur på grunn 
av dyr kjøretøys- og, ladeteknologi, lastevolum, kontinuerlig kjøring for kunder

• Store aktører trenger incentiver for å fortette det grønne skiftet. Vurderinger av 
livstidskostnader for kjøretøy må vise at det lønner seg å velge grønt.

• Det er viktig å se Norden i sammenheng ettersom ordninger og incentiver er ulike

• Varedistribusjonen investerer i lasteteknologi for å ta i bruk grønne løsninger og 
herved også slippe avgifter og bompenger knyttet til å bruke lastebil i by.

• Ønsker man bruk av bane til varetransporten så må ikke banekostnadene øke relativt 
sett mer enn for bil – det er tilfelle pt. Omlasting fra tog til lastebil i by påløper 
bompenger. 19

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix



• Endringer i avgifter og omsetningskrav påvirker bransjens små marginer sterkt, 
for eksempel endringer knyttet til HVO drivstoff

• Bekymret for økende bompengetrygg for dem som lever av å bruke veien. 
Kostnadsindeksen (SSB) for lastebiltransport viser endringene i bom- og 
ferjekostnader

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon overfor gruppen
Det har vært gjennomført intervjuer med en rekke aktører innenfor et bredt 
spekter av selskaper innenfor person- og varetransport. Enkelte av aktørene har 
også bidratt med priseksempler på bompenger og veibruksavgift, som prosjektet har 
brukt til å utarbeide brukerkonsekvenser for å se på hvordan de ulike konseptene 
slår ut på disse (se kapittel 3). 

2.2.3 Offentlige tjenester
Gruppen består av leverandører av kollektivtjenester, både veibaserte og 
fergebaserte, herunder for eksempel fergeselskaper, postombæring, brøytebil og 
rutebuss.

Fakta om gruppen
Gruppen leverer tjenester som skal dekke prioriterte samfunnsoppgaver knyttet til 
transporten. Målet for aktørene i gruppen er å dekke transportbehovet ved å tilby 
kollektive tjenester, samt medvirke til at tjenestene blir levert hyppigere, sikrere og 
billigere enn markedskreftene klarer alene. Myndighetene tildeler støtte til utvalgte 
tjenester av viktig allmenninteresse, for eksempel gjennom dispensasjon fra 
bompenger for kollektivruter i byer.

Denne gruppen består i virksomheter som enten er eid av stat, fylkeskommune eller 
kommune eller leverandører som leverer tjenester og har midlertidig konsesjon eller 
kontrakt via anbud til å drive transport eller postombæring i Norge.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Gruppen er mangfoldig, men deler behov for forutsigbarhet veibruksavgift og 
bompenger fordi de styres av anbud og kontrakter mellom offentlige myndigheter 
og leverandører i markedet. Fylkeskommunale kollektivselskaper må sikre gode 
anvendelse av midlene som er til rådighet, og leverandørene må på sin side sikre seg 
levedyktige marginer i et marked med sterk konkurransepress mellom 
tilbydere. Behovet for et godt tjenestetilbud til brukerne er viktig for utvikling av 
gode kollektivtjenester som evner å konkurrere med privatbilismen.

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon med gruppen
Prosjektet har tilnærmet seg denne gruppen ved å få kandidater for intervju og møter via 
interesse- og bransjeorganisasjonene.

Mål for involvering er at gruppen har:
• God kjennskap til KVU-arbeidet
• Har fått meldt inn sine behov
• Har gitt innspill på aktuelle konsepter
• Er innforstått med anbefaling av konsept

Gruppen sitter på innsikt både når det gjelder inntektsgrunnlag og utviklingen for de ulike 
segmentene i bransjen. Deres innsikt er verdifull i vurderingen av fremtidige ordninger.

2.2.4 Interesse og bransjeorganisasjoner
Norge har svært høy grad av organisering av interesser sammenlignet med mange andre 
land. I følge SNL er 70 % av den norske befolkningen medlem i minst en organisasjon. Til 
sammen har organisasjonene omtrent 17 millioner medlemmer. Gruppen i denne KVUen
består av en rekke organisasjoner. Herunder Norges Lastebileierforening, OFV, Norges 
Bilbransjeforening, BIL, Norges Taxiforbund, Drivkraft Norge og flere.

Fakta om gruppen
Alle gruppene representerer store medlemsmasser. I tillegg til viktig tjenester for kunden 
og samfunnet. NHO, OFV og Spekter har koordinert deltakelse fra flere av foreningene.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Interesse og bransjeorganisasjonene har ulike perspektiver og meninger ut fra hvilken 
bransje de tilhører. Vi henviser til de andre avsnittene samt til kapittel 6 Vedlegg for å lese 
om behov.

2.2.5 Veiforvaltere
Gruppen består av Statens vegvesen for riksveiene, Nye Veier for den delen av riksveiene 
de har fått overført til sin portefølje, fylkeskommunene for fylkesveiene og kommunene for 
kommunalt veinett.

Fakta om gruppen
Veiforvaltere har ansvar for planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige veier, slik 
at trafikken på veien kan på et vis som trafikantene og samfunnet til enhver tid kan være 
tente med, ref. Veglova § 1a. 20
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Viktigste behov knyttet til ny ordning
Behovet til veiforvalterne er knyttet til forutsigbar og trygg finansiering av utbygging 
samt drift og vedlikehold av veganlegg. Bygging, drift og vedlikehold av vegprosjekter 
og eventuelle andre forhold må finansieres i tråd med vedtatte planer.

Dette kan innebære brukerbetaling gjennom bompenger. Bruk av rabattordninger 
og hensyn ut over finansiering bør hensyntas i fastsettelse av takster fordi det kan 
påvirke prosjektets evne til å få inn nødvendig finansiering. Bompengesystemet må i 
størst mulig grad innrettes slik at det kun har hatt formål, nemlig å sikre forutsatte 
inntekter til bompengeprosjektet.

Gruppen har interesse i ny ordning av mange ulike årsaker. Dette er fordi de 
først om fremst forholder seg til politiske beslutninger, samtidig som de ønsker 
å ivareta innbyggeres interesser på best mulig måte innenfor sine rammer. Ny 
ordning vil først og fremst påvirke inntektene i fylkeskommunen, samt 
befolkningens reisevaner.

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon overfor gruppen
Det er etablert en referansegruppe for veiforvaltere der Nye Veier AS, 
Statens vegvesen, fylkeskommuner, storbykommuner og fylkesøkonomiutvalget er 
representert. KS (Kommunenes Sentralforbund) har koordinert deltakelse på en 
rekke møter. Referansegruppen har kommentert og gitt innspill på KVU-dokumentet. 
Gruppen har også diskutert konseptene og bidratt med presiseringer og justeringer 
til løsningsbeskrivelsene.

De viktigste målene for involvering av gruppen er:
• Forankre KVU-arbeidet
• Vite hva gruppen prioriterer høyest

2.2.6 Myndigheter
Skatteetaten og Statens vegvesen samarbeider om denne KVUen og deres behov 
som interessent beskrives ikke særskilt i dette vedlegget. Gruppen forøvrig består av 
fylkeskommuner og kommuner (veiforvaltere), i tillegg til andre offentlige 
myndigheter.

Fakta om gruppen
Som offentlig myndighetsorgan har fylkeskommunen en selvstendig status både i 
forhold til det statlige statsforvalterembete og i forhold til kommunene innenfor 
fylkets grenser. De oppgaver som fylkeskommunene ivaretar er imidlertid i stor grad

fastsatt og regulert av statlig lovgivning. Myndigheter har et overordnet drift og 
vedlikeholdsansvar av det norske veinettet. De kontrollerer fastsettingen og innkrevingen. 
Det er 11 fylkeskommuner i Norge pr 2020.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Myndigheter har ulike behov som skal hensyntas, både i forhold til miljø og 
lokalsamfunnet. Disse to jobber ofte mot hverandre, men er like viktige.

Behovene er knyttet til:
• Å stille trafikantene overfor priser som gjør at de tar hensyn til belastningen som bruk 

av kjøretøy påfører andre.

• At det nye veibrukssystemet ikke blandes sammen med det etablerte 
inntektssystemet. Behov for at staten kompenserer for fremtidig inntektstap som følge 
av økende antall nullutslippskjøretøy.

• Lokale virkemidler for byutvikling der bompenger kan benyttes til å regulere kø og 
tilpasses lokale behov og inntektene brukes til å løse lokale samferdselsutfordringer.

• Å nå nullvekstmålet. Byene kjemper for løsninger der de kan klare nullvekstmål og 
dette legger press på å øke bompengetakstene og at nullutslippskjøretøy bør betale.

Tilnærming og mål for involvering av gruppen
Det er etablert en referansegruppe for veiforvaltere. Andre offentlige myndigheter som 
Datatilsynet og NKOM har blitt involvert gjennom løpende dialog, møter og innspills-
konferanse.

De viktigste målene for involvering av gruppen er:
• Forankre KVU-arbeidet
• Vite hva gruppen prioriterer høyest

2.2.7 Utsteder
Gruppen består av syv utvalgte selskaper, som er likebehandlet med tanke på informasjon 
fra prosjektet.

Fakta om gruppen
Det finnes pr. i dag syv utstedere som har lov til å opprette AutoPASS-avtaler med 
kjøretøyeiere. Det skal være et klart skille mellom utstedere og bompengeselskapene
(operatører). Utstederne skal lage et rammeverk når det gjelder betaling av bompenger.
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Stortinget har bestemt at det kan innkreves bompenger på offentlig vei. Det er 
Statens vegvesen som godkjenner og gjennomfører kontroll av utstederne. De 
er ansvarlige for betalingsbrikkene og betalingsformidlingen. De overfører 
også penger til operatørene. AutoPASS-utstederne skal inngå utstederavtale 
med alle operatørene i AutoPASS Samvirke. Fra Fjellinjens årsrapport i 2018 kommer 
det frem at bompengeinntektene fra 1990 frem til 2018 utgjorde 42,3 milliarder.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Utstederne har interesse i fremtidig ordning veibruksavgift og bompenger fordi det 
har direkte påvirkning på deres kjernevirksomhet.

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon med gruppen
Gruppen av selskaper er likebehandlet og har mottatt samme informasjon fra 
prosjektet. De har blant annet deltatt på innspillskonferansene og workshop. 
Sistnevnte var få å diskutere mulige roller i et fremtidig system og vurdering av nytte. 

Mål for involvering av gruppen er:
• Førstehånds kjennskap til KVU-arbeidet
• Mulighet til å dele sine erfaringer
• Mulighet for å gi innspill til arbeidet
• Er innforstått med anbefalt av konsept og begrunnelsen for valget

2.2.8 Næringsliv
Næringslivet består i denne sammenheng av teknologiselskaper innenfor ulike 
bransjer som er relevante i en fremtidig løsning.

Fakta om gruppen
Gruppen spenner seg fra energiselskaper til aktører som utnytter transportdata til å 
tilrettelegge for tjenester knyttet til veibruk.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Energiselskapene som i dag egenfastsetter veibruksavgiften og innkrever denne for 
overføring til Skatteetaten er interessert i hvordan ordningen blir i fremtiden. 
Se Vedlegg s. 45. Det er også en rekke teknologiselskaper nasjonalt og internasjonalt 
som har forretningsmessig interesserte i fremtidig løsning. Næringslivet har behov 
for at en fremtidig ordning har likhetstrekk med utviklingstrekk og ordninger i andre 
land slik at det ikke kommer en særnorsk ordning.

Tilnærming og mål for involvering av gruppen
Prosjektet har henvendt seg til organiserte interesser så som ITS Norway og Drivkraft 
Norge. Sistnevnte har koordinert innspill fra energiselskapene og vært en viktig bidragsyter 
på workshop og med skriftlige innspill. ITS Norway organiserte en workshop med sine 
medlemmer for å diskutere verdien av data og diskutere konseptene.

2.2.9 Operatører
Gruppen består av fem bompengeselskaper med avtale om ansvarlig innkreving av 
fullprispasseringer.

Fakta om gruppen
I tillegg til innkreving av passeringer har operatørene ansvar for inkasso, fakturaer og arkiv 
med videre oppgaver. En hovedoppgave er å sende passeringsinformasjon med avtale til 
rett utsteder. Få operatører skal sikre seriøs drift og ivareta brukernes rettigheter i 
deres kundeforhold med utstederne. Den enkelte operatøren skal ikke uten saklig 
grunn forskjellsbehandle AutoPASS-utstedere (lovdata). I 2021 var det 
62 bompengeprosjekter i Norge med til sammen 332 bomstasjoner (store 
norske leksikon). Tallet er forventet å stige.

Viktigste behov knyttet til ny ordning
Operatørene har svært stor interesse i veiprising fordi nytt system vil kunne endre 
grunnlaget for operatørens eksistens i verste fall.

Tilnærming, mål for involvering og kommunikasjon overfor gruppen
Involvering av bompengeselskapene har foregått gjennom møter og innspillskonferanse, 
samt innlegg fra Fjellinjen på innspillskonferanse. Kontaktlinjen til selskapene går via SVV 
sitt Brukerfinanseringsmiljø. Prosjektet deltok på bompengekonferansen til SVV i 2021 og 
2022.
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3. Brukerinnsikt   
Funn fra intervjuer, problemstillinger og personas
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Metode 

Funn fra intervjuer og personas samling – profesjonelle 

Dette kapittel presenterer brukerinnsikten som er blitt innhentet gjennom prosjektarbeidet.

Brukerinnsikten har vektlagt metode for brukerdrevet innovasjon og lagt til grunn digitaliseringsrundskrivet ved å sette brukerne i sentrum av 

utredningsarbeidet.

En fremtidig ordning for veibruksavgift og bompenger skal brukes og betales for. Det er viktig at man har utviklet konseptene med tanke for de problemene 

som eksisterer i dag, og de behovene som skal løses. Det er for eksempel et behov for at en fremtidig ordning oppleves som legitim og har tillit i befolkningen. 

Her vil brukerinnsikten vært til nytte.

3

3.1

Brukerinnsikt 

Funn fra intervjuer og personas samling – private  3.2

3.3
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Privatsegmentet
• Gjennomgang av eksisterende rapporter og litteratur 

• Semistrukturerte dybdeintervjuer via Teams på ca. 1 time 

• Rekruttering via Opinion 

Profesjonelle 
• Møter med interesseorganisasjoner

• Eksisterende rapporter og litteratur 

• Semistrukturerte dybdeintervjuer via Teams på ca. 1 time 

• Digital og fysisk innspillskonferanse 

• Workshops 

Overordnet formål var å kartlegge problem brukerne opplevde med dagens ordning, 
samt identifisere behov og muligheter i en fremtidig ordning gjennom ulike tema som: 

• Bli kjent med personen/organisasjonen 
• Bruk av bil 
• Endringer over tid 

• Kostnader
• Bompenger 
• Veibruksavgift 

• Kjøp av bil 
• Personvern 
• Representativt 

3.1 Metode 
En brukerorientert tilnærming er lagt til grunn for Skatteetatens utviklingsmetode og søkt kombinert med KVU veilederens beskrivelse av metode i arbeidet med problem 

og behov samt i arbeidet med test av konsepter (kapittel 4). I første trinn der vi søker å skape empati for brukeren og forstå deres problem, behov og muligheter knyttet til 

veibruksavgift og bompenger var det essensielt å få oversikt over dagens situasjon og skape en komfortabel stemning hvor intervjuobjektene delte ufiltrert. 

Vi delte brukergruppene inn i profesjonelle og privatpersoner og benyttet ulike metoder for innhenting av informasjon. Se de neste sidene for fullstendig oversikt. 

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix



3.1.1 Intervju som metode

Slik gjennomførte vi intervjuene

• Semistrukturerte dybdeintervjuer via Teams på ca. 1 time

• Rekruttering via Opinion for de private brukerne 

• Rekruttering via interesse- og bransjeorganisasjoner for de profesjonelle 

• Utvalget og metoden gir IKKE grunn til å trekke konklusjoner på populasjonsnivå.

Hva kan vi bruke resultatene til:

• Gi et innblikk i konkrete brukeres behov, bruksmønstre, tanker og refleksjoner.

• Mulighet til å se oss selv utenfra – gjennom øynene til konkrete personer 

(i motsetning til gjennomsnittstall og prosenter av en befolkning).

• Grunnlag til å «teste» konsepter gjennom deres tanker og behov utrykt i personas

Rekrutteringskriterier
Bestillingen til Opinion var på 8 personer fordelt på følgende kriterier.
• 2 med nullutslippskjøretøy
• 2 med bensin/ diesel
• 2 med kun en bil i husholdningen
• 2 med mer enn en bil i husholdningen
• 2 fra tettbygd strøk
• 2 fra spredtbygd strøk
• 1 fra Oslo
• 1 fra Bergen
• 1 fra Trondheim
• 2 som bruker bil i jobb
• 2 med barn under 12
• 2 uten barn eller barn over 18
• 1 som bruker bilkollektiv

I tillegg ble det gjennomført intervjuer med brukere fra transport virksomheter og 
offentlige tjenester. Disse ble rekruttert via interesse- og bransjeorganisasjonene.
• 2 Drosjeeier (by og land)
• 2 Lastebileier (stor og liten / eier og kjører selv)
• 1 Transportselskap større selskap – adm. ansatt (+ 1 utenlandsk)
• 2 Transportselskap operer mye innenfor bomringer
• 1 turbusselskap
• 1 fergeselskap
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Tabellen på neste side gir en oversikt over hva vi ønsket å finne ut av, hvilke problemstillinger vi undersøkte og tematisk fokus i intervjuene. 
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Spørsmål Tema/formål

Kan du fortelle kort om deg selv. Alder, type jobb, famille/sivilstatus og hvor du bor. Bli kjent med personen 
Sjekke ut rekrutteringskriterier. 

• Har du bil. Hva slags bil har du i din husholdning?  Antall, type 
• Hvor mange er det som bruker denne/disse bilene?  
• Kan du forklare meg litt hvordan du bruker bil? 
• Bruker noen i din husstand bil annerledes? Hvordan?  
• Når du skal komme deg fra A til B – hva er det som gjør at du velger bil? Hva gjør at du eventuelt 

velger noe annet?  
• Slik du bor – har du noen andre alternativer til å kjøre bil? Hva tenker du om disse alternativene? 

Bruk av bil  

Antall/type biler og bruk av bil 

• Har måten du (og din familie) bruker bil på endret seg de siste fem årene? I så fall hvordan?  
• Hvordan tror du at det vil endre seg de neste 5 årene? 

Endringer over tid 

• Vet du hva det koster å kjøre bil?  
• Vet du hva det koster for deg å bruke bil - i året?
• Hva vet du om de ulike avgiftene som du betaler når bruker bil? 
• Betaler du noen bompenger når du bruker bilen din? I så fall når? 

Kostnader bruk av bil 

• Har du noen tanker om bompenger? 
• Hvordan er det å betale? Hvordan fungerer det for deg i dag?  
• Hva det brukes til? 

Bompenger 

• I dag går litt av det du betaler på drivstoff til staten. Hva tenker du disse pengene går til?
• Hvorfor krever vi inn dette?  
• Hva tenker du om at pengene kreves inn på denne måten? 

Veibruksavgift(er)

• Neste gang du skal kjøpe en bil – hva vil være viktig for deg når du velger bil?
• Nullutslippskjøretøy – hvorfor/ hvorfor ikke? 

Kjøp av bil 

• Hvordan tenker du rundt det at bommene på norske veier registrere hvor du er? 
• Hva tenker du om at det offentlige eller en privat aktør har informasjon om hvor og når du kjører.  
• Ser du noen fordeler ved at det skulle blitt registret noe slik informasjon? Ulemper? 

Personvern 

• Hvor lik tror du din bruk og dine meninger er andre du kjenner?  
• Har du noen andre refleksjoner rundt det vi har snakket om i dag? 

Representativt 
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3.1.2 Intervjuguide – private 
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Spørsmål Tema/formål

Kan du fortelle kort om virksomheten, antall kjøretøy, kjøretøytype, type oppdrag og kunder Bli kjent med virksomheten
Sjekke ut rekrutteringskriterier. 

Kjøremønster: 
Hvor mye kjører dere og hvilken type kjøring – by/land, frekvens, type kunder – nasjonalt utenlands.

Virksomhetens drift

Dagens prosesser, hvordan håndterer dere bompenger- og veibruksavgift i sine systemer. 
• Tungvint, flaskehalser?
• Hvor mye koster det i dag, bompenger og veibruksavgift?
• (Veibruksavgift er ikke spesifisert, vet de hva det koster?)
• Skattemessig – til erverv - fradrag

Håndtering i rutiner og systemer

Tidsbruk: Hvor mye tid bruker de på å håndtere bompenger – og veibruksavgift Tidsbruk betaling

Hvordan påvirker bompenger og veibruksavgiften driften deres?
Fortell hva som er utfordringen. 

Virkning på  drift

Konkurransesituasjonen i deres bransje: Håndtere anbud – skille: Tape oppdrag pga. å prise inn 
bompenger og de blir dyrere enn dem som har disp.

Konkurransesituasjonen

Internasjonalt/på tvers av landegrenser
Håndtering av utenlandske turer og oppdrag. beskriv:
Skandinavisk samhandling mellom aktører, hvor godt er dette i dag? Forbedringer?

Internasjonale forhold

Overvåking og sporing av kjøringen Personvern 

• Hvor lik tror du din bruk og dine meninger er andre aktører i samme bransje?
• Har du noen andre refleksjoner rundt det vi har snakket om i dag? 

Representativt 
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3.1.3 Intervjuguide – profesjonelle  
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3.2.1 Veibruksavgift
Hovedandelen av private brukere har liten, eller ingen kunnskap om hva som ligger 
i veibruksavgiften, det er en litt uklar affære. Dette ble tydelig da de spurte ikke 
nevnte veibruksavgiften som en kostnad knyttet til bil. Når brukerne bli gjort 
oppmerksomme på avgiften er de også usikre på hva avgiften går til. Når det er sagt 
synes intervjuobjektene at det er riktig at det skal være en avgift på drivstoffet.

3.2 Funn fra intervjuer og personas samling – private 
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«Vet ikke.. går vel til 
planlegging av nye 

veier»

«Pengene skal jo egentlig gå 
til veibygging men det er jo 
ikke sikkert at det gjør det»

«Veiavgift går ikke til vei. Går 
til statskassa. Opplever at 

det er for å få folk til å kjøre 
mindre. Sikkert greit..»

«Tenker disse pengene går til 
bruk av veier, forurensing, 

støy..»

Med privatbrukere siktes det til "den kjørende befolkning", være seg om de eier eller leier/låner bil. Se punkt om utvalg, side 26. 

Innsikten fra intervjuer med privatbrukerne er analysert og presentert under kapittel 2.4 om Interessentbaserte behov i hovedrapporten.

De følgende sidene trekker frem de viktigste funnene fra intervjuene knyttet til veibruksavgift, miljø, reisemønster, bompenger, personvern og rettferdig prising. 
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3.2.2 Miljø
Funnene er preget av at brukerne er i en omstilling mot mer miljøvennlig teknologi, 
økt bevissthet rundt miljø og eget fotavtrykk, men også økte utgifter for 
privathusholdningene. Miljø er viktig for de private brukerne. Samtidig er de åpne på 
at det er et kostnadsspørsmål og et praktisk spørsmål. De praktiske vurderingene 
som gjøres tar oss over til brukernes reisemønster. De fleste oppgir at neste bil vil bli 
en el-bil. De som er skeptiske refererer til lademuligheter og pris som årsaker. Et 
annet perspektiv som kom frem i intervjuene er ønsket om å få ting til å vare så lenge 
som mulig, og dermed unngå å kjøpe nytt. Bildelingsordninger er på radaren til 
brukere i byområder.
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«Det at fordelene var der er jo 
absolutt en god ide, da får man 
folk til å gå over til elbiler. Det er 
jo forståelig at det ikke kan være 
fordeler hvis alle ender opp med 

å kjøre elbil»

«Jeg er 
miljøbevisst»

«Vi tenker selvfølgelig 
miljø men det er ikke 

det som er det viktigste»

«Har mer tillitt til 
elbil»

«(…)sannsynligheten er vel at 
det tipper over til at det skal 

være en Tesla. Mindre avgifter, 
mindre bompenger, smidighet 

mht. lading og hurtighet»

«Jeg synes jo at det er dem 
som kjører mer miljømessig 

at de skal betale mindre. 
Det er helt fritt valg, og jeg 

synes det er greit. »
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3.2.3 Reisemønster
Funnene er til dels preget av at intervjuene ble foretatt mens pandemien preget 
arbeids- og hverdagsliv. I en hektisk hverdag blir praktiske løsninger prioritert høyere 
enn miljø. Det handler om tidsbruk, behovet for bagasje, lettvinthet, manglende 
alternativer, for eksempel at avstandene er for store til å gå eller sykle. Mulighet for 
parkering er også et viktig element i den praktiske vurderingen. Det kom også frem 
at bilen starter en slags avhengighet. Er man vant til å bruke bilen mye vil det etter 
hvert føles som et mye vanskeligere gode å gi opp. Reisemønster er sterkt preget av 
hvor i landet man bor og kollektivtilbudet/alternative transportformer til bilen som er 
tilgjengelig.
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«Logge hvor langt de kjører, og 
ta inn avgift på det, det er mest 

rettferdig. Men da må man 
diskutere det som går på 
personvern og alt det er»

«Litt dumt å betale per km. fordi 
det er urimelig for dem som bor 

litt langt unna og ikke har 
mulighet for å ta offentlig 

transport»

«Vet at det koster penger 
men det har ikke påvirkning 

på om jeg bruker bil eller 
ikke»

«Nei, Det er praktisk. Det er 
langt å gå til buss, og buss går 
sjelden så for å få det til å gå 
opp, unger og alt mulig så er 

det praktisk med bil da»

«Vet at det koster men 
tenker ikke så mye på 

det»
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3.2.4 Bompenger
De aller fleste har et forhold til bompenger og får med seg at de passerer 
bomringer. Få virker til å være spesielt opptatt av hva det koster med mindre 
fakturaene blir mye høyere enn den pleier å være. Blant de spurte er det de yngre 
bilistene som har forhold til hva bompengekostanden for de ulike strekningene er. I 
det siste årene kan det virke som om bilistene har fått større aksept for 
bompenger fordi veiene synlig har blitt bedre og mer trafikksikre. Fortsatt er 
irritasjonen stor for brukere som bor i nærheten av bomringer og dermed må kjøre 
gjennom dem ofte.
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«Oslo ringen. Ikke glad for at 
den er der. Den brukes ikke 
til vei akkurat. Den til Trysil 
skjønner man jo hva er til» «Nei altså bompenger i seg 

selv er en fornuftig måte å 
bygge veiprosjekter på, men 

da må de bygge nye 
veiprosjekter»

«Synes det er litt voldsomt 
nå som jeg er i Trondheim, 

siden uansett hvor man skal 
hen rett utenfor sentrum er 

det en bom»

«Tenker ikke på 
bompenger før etterpå»

«Bra, så lenge det går til å 
betale veibygginga for da får 

vi veiene raskere»
«Siden jeg ikke kjører så mye til 
vanlig, har jeg ikke merket at de 

pengene har blitt brukt eller hvor de 
går hen. Det er ikke noe jeg har full 

kontroll over»

«Vet at det koster men 
tenker ikke så mye på 

det»
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3.3.5 Personvern
Personvern er ikke en stor bekymring hos intervjuobjektene i utvalget, men det kan 
skyldes tilfeldigheter/ikke representativt utvalg. Prinsipielt mente en av 
privatbrukerne mener at verken staten eller noen andre har rett til å vite hva de gjør 
og hvor de er til enhver tid. På spørsmål om personvern viste de fleste til at de 
allerede blir sporet og logget på telefonen sin. Noen er mer skeptiske til private 
aktører enn til statlige i denne sammenheng.
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«Jeg er et menneske, jeg er 
fritt, (..) Staten trenger ikke 

vite alt jeg gjør og hvor jeg er 
til enhver tid. Det byr meg litt 

imot..»

«Samme som mobiltelefon. 
Det er den veien det går»

«Google vet jo hvor man er 
uansett. Har app på bilen - så 
alle i husstanden vet hvor den 

er»

«Hel uproblematisk, har ikke 
noe å skjule. Regner med at 
aktørene må forholde seg til 

retningslinjer. GDPR»
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3.3.6 Rettferdig prising
Rettferdighet er et posisjonert begrep og avhenger av hvem man spør. Rettferdighet 
er like fullt noe folk er opptatt av når prosjektet snakker med dem. Når det kommer 
til rettferdige avgifter er det dels konsensus om at det er viktig med økonomiske 
incentiver til de som velger nullutslippskjøretøy. På den andre siden peker like mange 
på at nullutslippskjøretøy er med å skape støy, kø og slitasje på veiene og at de 
derfor bør være med på spleiselaget for en mer rettferdig ordning. Når det gjelder 
forslaget om å betale per kjørte kilometer mener noen at det vil være urettferdig for 
dem som bor langt unna jobb/skole etc., samtidig som de har få alternativer til bilen.
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«Føler det blir litt 
overkomplisert (detaljnivå) 
for at man skal betale for 

strekningen»

«Det vil uansett bli 
urettferdig på et eller 

annet vis»

«Jeg ville foretrekke at 
systemet er lettvint også selv 

om det så kanskje ikke blir 
helt rettferdig»

«Synes det er rart om de 
[elbiler]  ikke betaler, de 

bruker veien og de bruker 
plassene» 

«Jeg synes jo at det er dem 
som kjører mer miljømessig 
at de skal betale mindre. Det 
er helt fritt valg, og jeg synes 

det er greit»

«Det [elbil] er jo et politisk 
virkemiddel, men det er ikke 

noe fornuftig i det. (..) de 
bruker veien og de bruker 

plassene»

«Det at fordelene var der er jo 
absolutt en god ide, da får man 
folk til å gå over til elbiler. Det 
er jo forståelig at det ikke kan 
være fordeler hvis alle ender 

opp med å kjøre elbil »
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3.3.7 Personas samling – private
For privatpersonene er det utarbeidet såkalte personas. De neste sidene beskriver brukernes opplevde problem, behov og muligheter, samt diverse kjennetegn. Disse er basert på privatsegmentet.
Slik som tidligere nevnt er disse funnene innhentet via. semistrukturterte dybdeintervjuer. Både navn, bilde og bosted er anonymisert. 
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Aktiv pensjonist 
med to biler i by

"Jeg tror at drivstoff kommer 
til å bli dyrt og 

jeg tjener mindre som pensjonist 
enn da jeg jobbet"

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Rolf er en sosial, engasjert og kunnskapsrik mann fra Bergen. Han er nå blitt pensjonist, og 
tidligere var han direktør innenfor logistikk og transport. Han har god kjennskap til hva han 
betaler i bompenger og noe kjennskap til veibruksavgift og bilavgiftene generelt.

Flere i Rolfs omgangskrets var aktive i bompengeopprøret. Han liker ikke tanken på å bli 
overvåket hvor enn han kjører, og mener privatlivets fred er en rett, og er i 
mot overvåkingssamfunnet. Ellers irriterer Rolf seg over at bomstasjonene ofte står oppe i lang 
tid etter at veien er ferdig finansiert. Og han er uenig i hvilke veistrekninger som skal 
finansieres av bompenger. Stedene med flest innbyggere bør prioriteres først. Han mener 
veistandarden er så dårlig at veiavgiften umulig kan brukes til vedlikehold av veien. Bommen 
står der og veien er fortsatt dårlig. På tross av at han har både bensin og dieselkjøretøy synes 
han det er rettferdig at den som forurenser skal betale mest, det inkluderer også 
nullutslippskjøretøy.

Om Rolf

Rolf og kona bruker de to bilene til ulike formål, men har behov for at begge bilene kan 
trekke henger. De bruker bilene både til langturer og til korte byturer. Som pensjonist 
merker han at kostnaden ved å ha to biler er stor, og vurderer derfor å selge en av dem. 
Neste bil skal være el-bil. 

Behov 

Bruksmønster  
Han drar daglig opp til byfjellet med hunden

De kjører lengre turer til voksen barn i Oslo og 
Stockholm

De kjører til hyttene hvor de også frakter fritidsbåt på 
henger

Den andre bilen brukes til handling og bykjøring

Alder : 67

Yrke : Pensjonist

Sivilstand : Gift, to 
voksne barn

Bosted : Bergen 

BMW SUV 
Bensin

Citroen C3
Diesel

Preferanser  
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"Er ikke sånn at jeg ser på når 
det er rushtidsavgift i Oslo. Det 
koster det det koster uansett,  

fordi jeg skal kjøre. "

Plass og fremkommelighet er viktig for Knut. Derfor ønsker han ikke seg ikke 
nullutslippskjøretøy med det første. Han synes det er deilig å ikke tenke på 
ladeproblematikken. Knut har valgt diesel fremfor bensin siden det er billigere.

Knut bryr seg lite om overvåkning, og siden Google vet alt uansett er det helt greit for han at 
en offentlig eller privat aktør har informasjon om hvor og når han kjører.
Å skulle betale for en strekning synes han blir litt for detaljert og unødvendig komplisert. 

Knut er stor fan av bilen og bruker den stort sett til alt. Mest bruker han bilen til butikken, 
hente i barnehagen, hente sine to barn fra tidligere forhold i en annen by og til og fra jobb. 
Bilen brukes også til hytteturer til Trysil. Han foretrekker bilen fremfor annen transport da 
det er mest lettvint. Knut bor sentralt og har mange alternativer til bil, men det er sjelden 
han bruker kollektiv eller sykkelen.

Knut er ikke glad i bomringen i Oslo, særlig siden den ikke akkurat går til vei, men plager han 
ikke så mye. Han synes det er lettere å forstå hva pengene går til når han passerer 
bomringer på vei til Trysil.

Om Knut

Behov 

Familiemann med 
diesel bil i by

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Volvo v90 
Cross 

Country
Diesel

Alder : 43

Yrke : Ingeniør bygg & 
anlegg

Sivilstand : Samboer, ett 
barn i barnehagealder 

og to barn deltid

Bosted : Oslo 

Bruksmønster  
Bruker bilen til nesten alt, jobb, barnehage og handling

Han kjører lengre turer for å hente barn i 
annen by

Kjører til hytte i Trysil 

Preferanser  
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" Jeg vil hellere kjøre på trygge 
veier og så betale 

bompenger"

Når Signe skal på arrangementer med husflidslaget bruker hun bilen, da det 
er dårlige bussforbindelser og fordi hun skal ha med seg mye bagasje. De 
prioriterer å praktisere samkjøring når de kan. 
Hun har en brukt bil, som hun regner med å beholde til den skal skrotes. Etter 
dette vurderer hun å kjøpe nullutslippskjøretøy, men det skal være en bruktbil, 
da hun ikke ønsker å betale for verditapet ved en ny bil. Hun er mer opptatt 
av trygge veier og trafikksikkerhet enn hva det koster å kjøre bil. 
Hun bruker sin egen bil såpass lite, at eventuelle prisstigninger ikke vil ha den 
store betydning for henne.

Enslig, voksen dame som bor alene i en leilighet i et boligbyggeri. Er egentlig 
pensjonist men jobber fortsatt som tilkallingsvikar på kjøkkenet på det lokale 
sykehjemmet.
Hun er blant annet aktiv frivillig i et husflidslag, hvor de reiser rundt i regionen 
til forskjellige arrangementer. På fritiden liker hun å sykle rundt i regionen. 
Hun har elsykkel og setter pris på å parkere en elsykkel sammenlignet med 
bil.

Om Signe

Behov 

Bruksmønster  

Enslig med bensinbil 
på tettsted

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Saab 93
Bensin

Alder : 68

Yrke : Pensjonist og 
ringevikar kjøkken

Sivilstand : Skilt, tre 
voksne barn 

Bosted : Landlig på 
Østlandsområdet

Sykler mest i hverdagen

Kjører med Husflidslaget til ulike 
arrangementer

Mest opptatt av trygge veier og trafikksikkerhet

Preferanser  
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Familiemann med 
to biler

«Det skjer jo automatisk så 
man tenker ikke veldig på hva 

det koster egentlig»

Det blir en del kjøring. Det er for store avstander og for dårlig kollektivtilbud 
når barna skal kjøres og hentes til trening, det er samkjøring med andre og 
det er for mørkt for barna å gå hjem alene,
Kona går eller jogger til jobb og vi går til butikken om vi har glemt å bestille på 
nett. Kjører av og til til Sverige for å handle og til Trondheim til konas familie. 
Bruker varebilen da.. Har ikke egen hytte, men kjører en del til firmahytte med 
familien. Neste bil blir en Tesla, men det har vært for dyrt å kjøpe 
nullutslippskjøretøy når vi kjører såpass sjeldent med dieselkjøretøy

Bor nær toget, noe som var utslagsgivende for å velge bolig. Bruker tog til jobb 
og hjem fra by-kvelder. Betaler mye for å kjøre til Trøndelag til konas familie, 15 
bommer og 500 kr tror han. Faktisk litt heftigere enn jeg hadde trodd!
Vet at bompenger går til bedre veier, men bommene blir jo stående i flere år 
etterpå. Det blir en slags mistillit fordi veien er jo betalt ned for lenge siden.
Har ikke god oversikt over bilavgiftene og hva det koster å kjøre bil totalt sett. 
"Kan bomme på et hav der altså.." Å kjøre bil er som å ha et sted å bo, du må 
ha det liksom, men det er en grense. Vet ikke hva veibrukavgift er eller hva de 
ulike avgiftene knyttet til bil går til

Om Erik

Behov 

Bruksmønster  

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Citroen 
Berlingo

Diesel

Outlander
Hybrid

Alder : 41

Yrke : Grunder i event-
bransjen

Sivilstand : Samboer, to 
barn i skolealder

Bosted : Tettsted i 
nærheten av Oslo

Mye kjøring til og fra fritidsaktiviteter med barna 
og deres venner.

Jobber i Oslo, kjører utenom rush eller tar 
tog - kona jogger. 

De kjører turer til familie i Trøndelag og Møre , 
firmahytte og Sverige innimellom. 

Handler via Oda eller går til butikken

Preferanser  
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Medlem av 
bilkollektivet og på 

utkikk etter bil

«Jeg ser for meg å bruke bilen 
hyppigere de neste fem årene»

Hun liker å leie seg en bil når hun skal gjennomføre små daglige gjøremål, 
komme seg fortere til ting eller når hun har mye å bære på. Tidligere har 
hun også leid bil ved flytting. Nesten alle i hennes omgangskrets har bil, og 
derfor har Silje også veldig lyst på egen bil. Selv om Silje alltid får sitte på 
med noen føler hun at det er en luksus å ha egen bil. Silje vil ha friheten til å 
besøke venner og familie utenfor Oslo når enn hun måtte ha lyst.

Silje er født og oppvokst midt i sentrum på Bislett. Opp gjennom oppveksten 
har hun aldri hatt behov for bil, men når hun kom opp i 30-årene bestemte 
hun seg for å ta lappen fordi hun syntes det var en voksenting å gjøre. Siden 
Silje foreløpig ikke eier egen bil tar hun i bruk bilkollektivet ved behov. 
Selv om Silje bor sentral og tar mye kollektivt, ønsker hun allikevel å kjøpe seg 
en bil for å kunne være mer fleksibel. 
Silje er strukturert og har god kontroll på økonomien. Hun har blant annet 
satt av et eget budsjett på kr. 5000 i måneden for bruk og vedlikehold av bil. 
Hun ser for seg at dette er litt i overkant, men ønsker å ha en buffer dersom 
det skulle dukke opp noe.

Om Silje

Behov 

Bruksmønster  

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Alder : 39

Yrke : 
Barnehageassistent og 

student

Sivilstand : Singel

Bosted : Oslo

Har brukt bilkollektiv for å gjennomføre små 
daglige gjøremål, har mye å bære på eller vil 
komme seg fortere til ting.

Tenker at en bil gjør at hun kan søke jobb i en 
større radius rundt Oslo

Frihet til å enkelt besøke venner når hun vil

Preferanser  
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Ung student 
uten bil

«Jeg var litt overrasket når 
bompengeregningen kom»

Da praksis perioden stod for døren så Espen seg nødt til å låne bil i 8 uker fra 
en venninne da kollektivtilbudet til og fra jobben var begrenset. Han betalte 
selvfølgelig for lån av bil og ble litt overrasket når regningen for bompenger 
kom. Det var litt større enn jeg hadde forventet, fortalte Espen.

Når Espen er ferdig med studiene kommer han mest sannsynlig til å flytte 
utenfor sentrum. Da vil ikke bussforbindelsene være like gode som nå og han 
tenker da å kjøpe seg en bil for å komme seg enklere fra A-B. Siden Espen er 
miljøbevisst er det viktig at bilen han kjøper enten er elektrisk eller hybrid.

Espen studerer lektor i realfag i Trondheim og bor midt i sentrum. Til vanlig 
bruker ikke Espen bil i hverdagen, men dersom det trengs har han nære 
venner han kan låne bil av.

Espen er på siste året på masteren og skal snart ut i arbeid som lærer. når 
praksis perioden stod for døren

Som veldig mange andre er Espen en storbruker av mobilen. Han har som 
regel mobilen på seg hele tiden og ser derfor ikke problemet med å bli 
registrert så lenge det ikke blir brukt til å presse politikk.

Om Espen

Behov 

Bruksmønster  

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

El eller 
hybrid?

Kjører mest buss i hverdagen

Fikk låne bil av venner da han skulle i praksis

Budsjetterer med bompenger når han 
planlegger ferie

Antar at han trenger bil når han skal ut i jobb

Alder : 25

Yrke : Student

Sivilstand : Singel

Bosted : Trondheim

Preferanser  
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Velorganisert 
småbarnsmor
i Nord-Norge

«Her i nord er bilen 
hovedfremkomstmiddel, det er 

få alternativer«»

Opptatt av å få hverdagen til å gå opp med store avstander, lang kjørevei til 
jobb, kjøring og henting av barn og handling.

Bilbruken følger med det å bo i Nord-Norge. Det er store avstander og ikke 
gåavstand til butikk, barnehage eller skole – jobben er hos Forsvaret 4,5 mil 
unna.

Har god oversikt over kostnadene til bilbruk

Svært pragmatisk og har gjort valg av bil ut fra kostnadsvurderinger med jobb-
og hverdagssituasjonen. Det er mye billigere å ha nullutslippskjøretøy.

Anskaffet nullutslippskjøretøy med lang rekkevidde på grunn av jobbytte og 
lang kjørevei – det er klart billigst. Lader hjemme.

Hadde Norgesferie med bil i sommer

Tenker at bruker skal betale for det man påfører av slitasje og hvor mye man 
bruker veien

Miljøhensynet har også vært viktig for å velge nullutslippskjøretøy men ikke 
utslagsgivende. Men når man først har nullutslippskjøretøy så blir man jo litt 
frelst.

Om Helene

Behov 

Bruksmønster  

Kjennskap til avgifter

Kjenner til utgiftene

Prissensitivitet

Alt. transport til bil

Opptatt av personvern

Miljøhensyn

Bilbruk

Kollektiv

Hundai Kona
Nullutslipps-

kjøretøy

Polestar
nullutslippskj

øretøy

Alder : 33

Yrke : Forsvaret

Sivilstand : Samboer

Bosted : Harstad

Bruker bilen til det meste. Jobb, barnehage, 
handle og fritid.

God oversikt over kostnader, ladetasjoner og 
bommer.

Lang vei til jobb førte til at hun byttet ut sykkel med 
den ekstra el-bilen

Preferanser  
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3.3.1 Sitater fra transportnæringen og bransjeorganisasjonene
Transportnæringen og bransjeorganisasjonene er imøtekommende for innspill, og 
har tydelige meninger om avgifter og bompenger. Nedenfor har vi plukket ut noen 
sitater som setter lys på deres holdninger knyttet til dette. 

3.3 Funn fra intervjuer og personas samling – profesjonelle
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Med profesjonelle siktes det til brukere fra transport virksomheter og offentlige tjenester. Disse ble rekruttert via interesse- og bransjeorganisasjonene.

Se punkt om utvalg, side 26. Brukerinnsikt fra intervjuer med profesjonelle brukere benyttet samme tematiske intervjuguide, men innsikten er forskjellig da profesjonelle 

brukere er godt kjent med avgiftene.

Innsikten fra intervjuer med profesjonellere brukere er analysert og presentert under kapittel 2.4 om Interessentbaserte behov i hovedrapporten.

De følgende sidene trekker frem de viktigste funnene fra intervjuene knyttet til veibruksavgift, miljø, reisemønster, bompenger, personvern og rettferdig prising.

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix

«Vi som lever av å 
bruke veien må 
ikke bli en stadig 
større melkeku»

«Om enda flere 
elbilincentiver 
fjernes nå så 

når vi ikke 
nullutslippsmålet»

«Verdien av data gir 
forretnings-

muligheter, hvilket 
konsept vil bli 

valgt?»

«Sporing av hvem 
som kjører når og 
hvor er en trussel 

mot personvernet»

Ulike meninger om 
bompenger og veibruksavgift



3.3.4 Reisemønster
Næringsvirksomhet på veien kan i mindre grad styre tidspunkt for kjøringen. Man ser 
konsepter som "nattelevering" av varer- og tjenester for å unngå rushtidsavgifter og for å 
utnytte kjøretøyflåten, men dette gjelder ikke for eksempel bygg- og anleggstrafikk og 
persontransport. Langdistansetrafikk for gods har flere forhold å ta inn i betraktning av 
veibruksavgift og bompenger som er knyttet til konkurransesituasjon og vilkår.

3.3.5 Bompenger
Store virksomheter har investert i lade- og lasteinfrastruktur utenfor bomringene i byene 
som gjør at de kan unngå bompenger ved å laste om på nullutslipps kjøretøy, scootere 
etc.

Mindre lastebilselskaper priser bompengene inn i tilbudet til kunde. En stor andel av 
denne bransjen fungerer som et spot-marked der bestilling av oppdrag og priser gis i 
forkant av oppdrag, løpende og ikke styres av kontrakter i samme grad. Disse 
virksomhetene sliter med å prise bompenger korrekt pga. blant annet varierende takster 
timeregel for kjøring og rushtidsavgift. Sistnevnte er også en utfordring for 
bilkollektivselskapene.

Drosjenæringen har ikke anledning å legge bompenger på prisen til kunde, takster 
er gjennomregulerte setter begrensninger. Rabatt for nullutslippskjøretøy ved 
bompasseringer og særlig bomringer har stimulert omstillingen til nullutslippskjøretøy for 
drosjeeiere som prosjektet har vært i kontakt med.

3.3.6 Personvern
Profesjonelle aktører i transportbransjen utviser primært et pragmatisk syn på sporing av 
kjøring. Det er praktisk fra et arbeidsgiverperspektiv. Arbeidstakerperspektivet er ikke 
kartlagt i dette prosjektet, men må ses nærmere på i et forprosjekt.

3.3.7 Rettferdig prising
En prismodell som gir likes mulig konkurranseevne mellom aktører innad i bransjen, er det 
viktigste for dem prosjektet har intervjuet. Fritaks- og rabattordninger vil lett virke 
konkurransevridende, og konsekvenser må utredes grundig for virkninger.
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3.3.2 Veibruksavgift
Profesjonelle brukere av veien er kjent med veibruksavgiften på drivstoff, men har ikke 
nærgående kjennskap til hvordan den fastsettes og innkreves Det synes å være aksept for 
avgiften så lenge avgiftsnivået totalt sett gjør at dem som bruker veien i sin nærings-
virksomhet ikke blir uforholdsmessig høyt sammenlignet med andre bransjer som ikke 
bruker vei. I tillegg er det viktig at avgiften er forutsigbar slik at prisingen blir riktig inn i 
kontrakter som går over lang tid, da langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende for å 
lage gode kontrakter.

3.3.3 Miljø
Overgang til nullutslippskjøretøy er i fremmarsj og stimuleres blant annet av 

anskaffelseskrav satt av det offentlige for kontrakter med transport- og 

kollektivleverandører være seg drosjer, varelevering eller kollektivstrekninger. Incentiver i 

form av lavere avgifter ved kjøp og bruk oppgis å være avgjørende for å kunne omstille seg 

ettersom investeringen i ny kjøretøyteknologi er høy.

Lastebilnæringen i Norge består i hovedsak av små næringsaktører som ikke har muskler 

til å gjøre slike investeringer. Det skal sies at teknologiutviklingen pt. heller ikke er moden 

nok til overgang til hydrogen eller elektrisitet for tunge kjøretøy som for eksempel kjører 

pukk for bygg og anleggsbransjen. Slike aktører er opptatt av overgang til mer effektive og 

miljøvennlige drivstoff som biodiesel og HVO. Endringer i omsetningskrav (HVO) slår lett 

ut på de økonomiske marginene for effektiv drift og gruppen er opptatt av langsiktighet. 

Dette gjelder også turbusselskaper. De aller største transportvirksomhetene med stordrift 

har anledning til å gjøre investeringer i nullutslippsteknologi ut fra levetidskostnader for 

kjøretøyflåten. Investeringene er kommet langt oppgir dem prosjektet har snakket 

med. For drosjenæringen er omstillingstakten til nullutslippskjøretøy høy.

Om avgiftene på drivstoff øker så fremmes bruk av tog. For enkelte som bruker tog på 

lange avstander så får de likevel bompenge-belastning i byen når de ankommer byen og 

skal laste over på lastebil og kjøre siste biten. Det gjør at grønt ikke lønner seg like mye.

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix



3.3.8 Personas samling – profesjonelle 
For de profesjonelle er det utarbeidet såkalte 1-sidere. De neste sidene oppsummerer funn knyttet til opplevde problemer med dagens ordning, behovene aktørene har og mulighetene de ser en 
fremtidig ordning, samt diverse kjennetegn. 
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Drosje 

Problem Behov Muligheter

Satset på nullutslippskjøretøy og har nå 
høye strømutgifter

Rettferdig fordeling av 
bompengeavgiften

La nullutslippskjøretøy ta mer av 
kostanden fordi de er med å lager kø

Om
I dette intervjuet har vi snakket med Gunnar 
som kjører i Oslo og Bjørn som kjører i Halden. 
Det er stor forskjell på å kjøre i storby fremfor 
mindre byer og de møter ulike utfordringer. 
Prisene bestemmes av konkurransetilsynet og 
reguleres en gang årlig.

Problem
De siste årene har både Gunnar og Bjørn fått 
merke de økonomiske fordelene av å gå over 
til nullutslippskjøretøy. Den siste tiden har 
dette endret seg fordi strømprisene har steget 
kraftig. Det finnes ordninger med ladebrikker, 
men på tross av dette er det fortsatt dyrere å 
lade ute på stasjoner enn hjemme. Et resultat 
av dette er at Gunnar har installert 
ladestasjoner hjemme hos noen av sine 
ansatte for å minimere

strømregningen. I tillegg er rekkevidden et 
gjennomgående problem, dette gjelder særlig 
for biler med to-skifts-ordning. Med diesel 
eller bensinbiler er det mulig å lade med 
kunder i bilen. El-ladingen tar for lang tid. 
Gunnar har også vurdert hydrogenbiler, men 
opplever at det er for få fyllestasjoner. Når det 
gjelder bompengekostanden opplever Gunnar 
at han treffer maks antall passeringer raskt, 
mens Bjørn i Halden merker at Bompenger 
utgjør en betydelig andel av utgiftene. Han kan 
ikke legge inn en fast avgift i kundeprisen slik 
de gjør Oslo. Ellers opplever de på generelt 
grunnlag at prisstigningen ikke gjør opp for 
økte avgifter

Behov
Taxisjåførene har behov for god oversikt over 
kommende utgifter. De bruker mye tid på å 

beregne hvor lenge det er lurt å beholde en bil 
før man kjøper ny. Videre ønsker de seg en 
mer rettferdig fordeling av bompengeavgiften
nullutslippskjøretøy slipper i dag billig unna, 
men de er fortsatt med på å lage kø. I tillegg 
ønsker de seg momsavgift på nullutslipps-
kjøretøy som senere kan trekkes fra. 

Muligheter
Myndighetene utforsker metodene for å gjøre  
fordeling av kostander mer rettferdig. For 
eksempel å bergene veiavgiften via 
satellittovervåking. Dette er en metode 
sjåførene er skeptiske til fordi det er så lett å 
jukse ved å dekke til brikken. Til slutt ser de 
selv behovet for at også nullutslippskjøretøy er 
med å ta kostanden for at de er med å lage kø. 
Dette kan igjen legges på kunden i mange 
tilfeller. 

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix
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Schaus Buss

Problem Behov Muligheter

Covid har truffet busselskapet hardt 
økonomisk

Likhet mellom seg og sine konkurrenter 
Lage ny veiprisordning som dekker alt, 

både ferger, bommer, broer osv. 

Om
Schaus Buss er et velkjent busselskap i Norge 
og en del av Schaus-konsernet. De startet opp 
med busstransport i Vestby i 1943 og har over 
75 års erfaring. I dag er de en av Østlandets 
ledene aktører på turkjøring med hovedkontor 
i Vestby. I tillegg til turbusser kjører de også 
rutebusser. Schaus Buss har totalt 50 kjøretøy 
hvorav ca. 17 busser er rutebusser. Årlig ligger 
omsetningen på ca. 100 millioner. Prosjektet 
intervjuet daglig leder Lasse Juhani Aarstrand. 

Problem
Busselskapet ble truffet hardt av Covid-19 
fordi mye av omsetningen deres var basert på 
turister som kom til Norge fra Norden og 
andre steder i verden.

Det er generelt små marginer i bransjen. 
Særlig anbudsordningen med buss for tog er 
presset veldig på pris. Slike langsiktige avtaler 
er likevel ettertraktet fordi de gir forutsi-
barhet. Det gjør også kollektivruteavtaler.

Bompengekostanden er betydelig høy for 
selskapet. De er også bekymret for 
konkurransen med utenlandske sjåfører og 
hvordan disse følges opp av norske 
myndigheter. Slik daglig leder i Schaus Buss 
ser det er norske myndigheter for naive på 
dette punktet.

HVO har ikke lønt seg på grunn av endringen 
med ny avgift, og selv om viljen til omstilling er 
der har de nå gått tilbake til dieselbusser fordi 
det rett og slett ble for dyrt.

Behov
Det er viktig i den harde priskonkurransen 
bransjen står oppi, at konkurransevilkårene til 
utenlandske konkurrenter er like. Derfor er det 
behov for å se på kabotasje-problematikken i 
neste utredning. Ny løsning bør sørge for at 
utenlandske kjøretøy betaler på lik linje med 
norske. Videre ligger behovet for forutsigbare 
inntekter, for eksempel via rammeavtaler. 
Schaus Buss forventer at kommende avtaler 

vil ha mer miljøhensyn i seg, og ønsker 
omstilling. For at en omstilling skal være mulig 
må det lønne seg for selskapet i det lange løp. 
Selskapet understreker at full omstilling ikke 
kan skje med det samme, på grunn av 
investeringene som allerede er gjort, men at 
det bør legges opp til at nytt kjøretøy skal være 
elektrisk.

Muligheter
Schaus Buss er overbevist om at de neste 
bussene selskapet kjøper vil være elektrisk. I 
mellomtiden er det viktig at ny veiprising ikke 
straffer eksisterende dieselbusser i en 2-4 års 
periode fram i tid. Busser som er i drift, må 
kunne avslutte bruksperioden. Selskapet 
ønsker også at ny veiprisordning klarer å 
samle alle former for innkreving langs vei i et 
og samme system. Pr i dag må man ha ulike 
avtaler med ulike selskap for å dekke alt.
Det er gode muligheter til å lage et mer 
rettferdig system hvor også utenlandske 
selskap må betale. 

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix
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Posten Norge AS 

Problem Behov Muligheter

Dårlig forutsigbarhet på 
driftskostnadene for bilens livsløp

Forutsigbarhet for driftskostnadene og 
lønnsom grønn omstilling

Samarbeid med de nordiske landene og 
andre norske bransjer

Om
Posten er et nordisk post og logistikk konsern 
som utvikler og leverer helhetlige løsninger 
innen post, kommunikasjon og logistikk. 
Konsernet er opptatt av bærekraft og grønn 
omstilling, og har som dette som ett av tre 
hovedmål. Posten har ambisiøse klima -og 
miljømål og er godt i gang med å omstille vare-
og lastebiler. Totalt har konsernet over 2200 
nullutslippskjøretøy og en fornybarandel på 
37%.

Problem
Enova-støtten alene er ikke nok for at 
nullutslippskjøretøy skal kunne konkurrere 
med dagens kjøretøy. Videre er usikkerhet 
knyttet til forutsigbarhet for insentiver et 
problem. Vil biogasskjøretøy slippe 
bompenger? I dag er ikke de grønne 
løsningene lønnsomme, og aktørene opplever 
at de tar stor risiko ved grønne tiltak.

Behov
Flere og flere kunder etterspør 
nullutslippsmuligheter. For å øke 
omstillingstakten er det behov for å bygge ut 
infrastruktur for både biogass og lading for 
næringstransport.

Gode incentivordninger som fritak i 
bompengeordningen er viktig for å redusere 
levetidskostnadene for nullutslippskjøretøy. 
Man ser i andre nordiske land som ikke har 
dette insentivet at andelen nullutslippskjøretøy 
er mye lavere. For å øke grønn omstilling raskt 
må fornybare energikilder være konkurranse-
dyktige.

Oppsummert er forutsigbarhet rundt fritaket 
for bompenger, Enova-støtte og veibruksavgift 
viktig for å fase ut kjøretøy med forbrennings-
motor.

Det er mer enn noen gang behov for at 
bransjen samarbeider for å sikre forutsigbare 
rammebetingelser, Posten samarbeider 
allerede med Tine og Asko som er 
fremoverlente og har kommet langt.

Muligheter
Det ville hjulpet hvis bransjen fikk 
forutsigbarhet for fritak for el-lastebiler og 
hydrogenkjøretøy fra bompenger frem til 
2030. Videre er samarbeidet rundt grønn 
omstilling avgjørende. Både mellom de 
nordiske landene og mellom ulike bransjer i 
Norge. 
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Bring Fulloadsystemer

Problem Behov Muligheter

Tungtransportbransjen består av små 
aktører som ikke har løfteevne på grønn 

omstilling

Helhetlig tankegang om 
transportsystemene og virkemidler som 

fremmer grønn omstilling hos små 
aktører

Markedsutvikling og samarbeid 
muliggjør at man kobler el-drevne 

lastebiler på tog for sammenhengende 
nullutslipps-transportkjeder

Om
Bring Fulloadsystemer er et eget 
forretningsområde i Posten-
konsernet. Direktør har et helhetlig perspektiv 
på transportsektoren og er involvert i flere 
selskap som primært frakter intermodalt; 
møbler, mineralvann etc. Selskapet benytter 
tog og lastebiler i en verdikjede for større 
transportoppdrag innen- og utenlands. 
Kjøretøyparken består av tyngre trekkvogner, 
hovedsakelig diesel men også noe HVO. 
Utviklingen peker på EL, biogass i et kortere 
løp, og HVO der det er tilgjengelig -
pga. avgiftssystemet i Norge så er det en 
sjeldenhet. Hydrogen står på kartet, men det 
er ikke modent nok. 

Problem
Det norske tungtransportmarkedet består av 
små aktører som ikke har løfteevne på grønn 
omstilling. Det er fragmentert der 
logistikkaktører knytter til seg 

underleverandører som igjen har 
underleverandører – det siste leddet står for 
innkjøpet og forvaltning. Da 
må risikoreduserende tiltak settes inn for å 
starte med ny teknologi.

Avgift påvirker tog vs. bil. Økning på 
dieselprisene men samtidig økning av 
baneavgiftene betyr at kostnadene på bil har 
sunket relativt fordi man i flere år har hatt 
lavpriskonkurranse fra Øst-Europa som har 
forverret togenes konkurransekraft. 
Baneavgiftsøkningene har vært såpass store 
for togdriften. Sånn sett hvis bilavgiftene øker 
så bedres forhold tog. Marginene er 2-4 % 
så det er lite som skal til for at du flytter 
transportform – kunden er veldig prissensitiv.

Behov
Det er behov for at myndighetene ser 
transporten i en helhet og insentiverer riktig 
for å fremme miljøvennlig transport. For

eksempel ved bruk av togtransport, når man 
ankommer Alna må varene lastes over på bil 
før man kjører inn til sluttkunde. Da rammes 
man av bompenger på samme måte som de 
som har kjørt hele veien på diesel. Kostnader 
og tilrettelegging for «last mile» på bil når 
hovedtransporten kjøres på tog utgjør en 
vesentlig del av konkurranseflaten for 
intermodal, miljøvennlig frakt.

Avgiftsmessig er det viktig med mest mulig 
likebehandling - miljøavgift og veibruksavgift.
Bring ser misbruk av systemet med innførsel 
av drivstoff og tomme bombrikker og 
etterspør mer kontrollmekanismer.

Muligheter
Samarbeid på tvers av transportsektoren og 
med store aktører muliggjør nå at man kan 
koble el-drevne tunge kjøretøy på togene i 
en verdikjede for nullutslippstransport.
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4. Brukertest
Hva tenker brukerne om fremtidige løsninger?



Bruktertest analyse 4

4.1

4.2

Gjennomføring – slik testet vi 
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Testresultater og konseptinnspill  

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix

Dette kapittel presenterer gjennomføringsprosessen for brukertestingen, samt testresultater og konseptinnspill. Prosjektet har også utredet hvordan 

konseptene slår ut for ulike brukere. Disse brukerkonsekvensene er presentert i kapittel 6 hovedrapporten. 

Brukertestingen ble gjennomført med reelle brukere fra privatbrukersegmentet og handlet om å forstå hva brukerne mener om de foreslåtte konseptene for 

en fremtidig ordning for veibruksavgift og bompenger. 



4.1 Gjennomføring – slik testet vi
Som nevnt tidligere er en brukerorientert tilnærming lagt til 

grunn for Skatteetatens utviklingsmetode, bestående av tre 

grunnleggende pilarer: 

• Empati - Å forstå behovene til de du designer for.

• Idégenerering - Genererer mange idéer.

• Eksperimentering - Test disse idéene gjennom prototyping. 

I denne delen har fokuset vært på eksperimentering. 3 
konsepter har blitt visualisert og testet på reelle brukere 
gjennom Teams møte på ca. 45 minutter. 

Innledningsvis ble det stilt spørsmål for å avklare rekruttering 
og for å bli kjent med brukeren. Når det var gjort fikk brukeren 
presentert ett og ett konsept og prosjektet fikk umiddelbare 
tilbakemeldinger direkte etter hvert konsept. Avslutningsvis ble 
det stilt spørsmål som førte til diskusjon rundt konseptene, 
prismodeller, betaling og informasjon mer inngående. 

Se de neste sidene for intervjuguide og kapittel 4.2 for 
visualisering av konseptene. 

Nr Kjønn Alder Sivilstand Yrke Kjøretøy Bosted 

1 Mann nn Gift, voksne barn Pensjonist To kjøretøy med 
forbrenningsmotor

Bergen

2 Kvinne 45 Skilt, voksne barn Nullutslippskjøretøy 
Volkswagen

Oslo 

3 Kvinne 26 Samboer, hund Konsulent Nullutslippskjøretøy 
Nissan Leaf 

Landlig  
(Østlandet)

4 Kvinne 30 Gift, 2 barn (skole) Spesialpedagog 
barneskole

Nullutslippskjøretøy 
og hybridbil

Landlig 
(Østlandet)

5 Kvinne 35 Gift, 3 barn på 4, 2 
og 0

Volkswagen Toran 
og 
nullutslippskjøretøy 
Leaf

Trondheim

6 Kvinne 40 Singel Vikar i barnehage Bilkollektivet Oslo 

7 Mann 41 Skilt, 2 barn i 
barneskole

Illustratør Toyota Avensis, 
bensin

Stavanger 

8 Mann 36 Samboer, 2 barn Revisjon Stasjonsvogn Ford, 
bensin

Stavanger 

Oversikt over respondenter
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Spørsmål Tema/formål

Kan du fortelle kort om deg selv. Alder, type jobb, famille/sivilstatus og hvor du bor. Bli kjent med personen 
Sjekke ut rekrutteringskriterier. 

• Har du bil. Hva slags bil har du i din husholdning?  Antall, type Bruk av bil  
Antall/type biler og bruk av bil 

Konsept 1, 2 og 3  

• Hva tenker du om dette? Førsteinntrykk 

• Tenk deg at dette nå gjaldt deg. Hvordan hadde det påvirket din hverdag? Innvirkning på eget liv – trigge til refleksjon 

Avsluttende spørsmål

• Du har nå sett 3 konsepter. Hvordan forstår du forskjellen mellom de? 
• Hvilken ville du foretrukket?? Hvorfor?
• Er det noen av de som du virkelig ikke synes vi bør gå for? Hvorfor? 
• Var det noen elementer av konseptene som du likte eller ikke likte? For eksempel betalingsløsning 

eller hyppighet på faktura. 

Sammenligning og rangering 

• Når trenger du å vite hvor mye en reise koster? 
• Er det noe du absolutt trenger å vite i forhold til pris?
• Trenger du å vite alt? Drivstoff, avgifter, bompenger, parkering osv.

Når ønsker du info om hva en reise koster? Før, under og/eller 
etter reisen. 

• Hva tenker du om at prisen kan endre seg? Endre seg med tid og sted, sesonger, i forhold til faktiske 
kjøreforhold (kø)? 

Variabel pris 

• Hva tenker du om at veibruksavgift og bompenger kommer som separate regninger? Eller burde de 
samles?

• Hvilke betalingsløsninger foretrekker du? Hvorfor?
• Hva betyr en enkel betalingsløsning for deg? 

Betaling 

• Hva tenker du om å måtte skaffe en ekstern boks til bilen? Boks i bilen 

• Ser du noe behov for å ha en app for å ha oversikt over kostnader og kjøring? App 

• Hva tenker du rundt det å måtte gå inn på en nettside for å fylle inn hvor mye du har kjørt? Nettside 
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Konsept 1 – Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy
• Veibruksavgift for kjøretøy med forbrenningsmotor fortsetter som i dag, med betaling pr. liter drivstoff.
• Det innføres veibruksavgift for nullutslippskjøretøy, både tunge og lette kjøretøy.
• Bompengeordningen videreføres konseptuelt som i dag, men med lik sats for nullutslippskjøretøy og kjøretøy med fossilt drivstoff

Konsept 2 – Sone 
Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og land 
• Veibruksavgiften som i dag ligger på pumpeprisen utfases, prisen reduseres tilsvarende veibruksavgiften
• Alle kjøretøy, både tunge og lette, betaler veibruksavgift basert på utkjørt distanse i bysone eller utenfor by 
• Bompengeordningen videreføres, men med lik sats for nullutslippskjøretøy og kjøretøy med fossilt drivstoff

Konsept 3 – Posisjon 
Pris varierer mellom tid, sted og distanse 
• Veibruksavgiften som ligger på pumpeprisen utfases 
• Alle kjøretøy betaler veibruksavgift og bompenger basert på hvor og når kjøringen finner sted
• Pris kan variere mellom ulike typer veier, geografi, årstid, trafikkforhold, kø osv. 
• Egne takster for storby, tettsted og spredtbygde strøk

4.2 Testresultater og konseptinnspill
Testresultatene og konseptinnspillene har vært med på å berike konseptene. Dette kapittelet legger frem hvordan konseptene ble 

visualisert og presentert for brukerne, samt testresultatene og hva det betyr for konseptene. 

Nedenfor er en oversikt over de tre konseptene som ble testet på brukerne. 

Disse er nærmere beskrevet under kapittel 5.6 i hovedrapporten.
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4.2.1 Konsept 1  

Dette er Per. Per eier en El-bil og en diesel-bil. Når Per skal på jobb tar han elbilen. Når han begynner å 
kjøre begynner bilen å registrere hvor mange km han 
kjører. 

Per jobber i en by som har en bomring, og når han tar 
elbilen til jobb passerer han bomstasjonen. Det koster 
penger per passering og finansierer vei, sykkelvei og 
kollektivtilbud i byen. Bompengeprisen reflekterer også at 
Per sin bil bidrar til støy, forurensning og kø inne i byen.

Når Per kommer hjem slutter bilen å telle antall km kjørt. Når Per og familien drar på hytta bruker de dieselbilen.
Den teller ikke km når de kjører. Der fungerer alt som det 
alltid har gjort – de betaler litt i avgift hver gang de fyller 
diesel på tanken. Når de passerer den fine broen på vei til 
hytta betaler de bompenger som vanlig.

Per sin elbil er ganske ny. Den sender informasjon om 
antall km til myndighetene helt automatisk. Naboen Lise 
har derimot en litt eldre elbil. Hun må derfor lese av km 
kjørt en gang i året og legge inn informasjonen på en 
nettside.

Både Per og Lise får en regning en gang i året. Den er basert på antall km de har kjørt med 
elbilene sine. Per og Lise betaler den i nettbanken. Bompenger kommer som vanlig på autogiro.
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4.2.1.1. Test resultater 
Overordnet er det færrest av testpersonene som oppgir at de foretrekker konsept 1.

Det skal lønne seg å velge grønt
Flere oppgir at de oppfatter at dette konseptet i større grad gir dieslbilen flere 
fordeler enn de har i dag. De er skeptiske til dette og mange understreker hvor viktig 
de synes det er et at nullutslippskjøretøy fortsatt skal lønne seg.

Ingen oppgir at de ville endret bilbruk
De fleste mente ikke at dette konseptet ville hatt noen innvirkning på deres hverdag. 
For bilkollektiv brukeren hadde det større innvirkning – som mente hen ikke vil skaffe 
seg bil dersom dette ble noe av.

Automatisk er bra, manuell rapportering på nettside er vanskelig
Automatisk overføring av kjøretøydata blir tatt godt i mot av alle, men det var ulikt 
hvor mange som vektla dette. Noen ble mer opptatt av den manuelle 
rapporteringen – som ingen syntes var en god ide. En påpekte også at dette virket 
som en løsning som var sårbar for juks og unnlatelse. En pekte på at dette kanskje 
kunne gjøres i sammenheng med forsikring.

Betaling en gang i året er for lite hvis prisen er høy
Dersom det dreier seg om større summer var alle skeptiske til at regningen kom en 
gang i året. Noen sammenlignet med kommunale utgifter. De fleste ønsket å ha litt 
kontroll ved å kunne betale flere ganger i året.

4.2.1.2 Hva betyr dette for konseptet? 

Når konseptet skal utvikles videre bør det hensyntas at det ikke bare skal lønne seg å velge 
grønt. For brukene er det også viktig at det er lett å se at det lønner seg å velge grønt.

Manuell rapportering er ikke lenger noe som brukerne synes er greit – de forventer mer 
av det offentlige.

Det er viktig at en løsning fremstår som robust mot juks og feilrapportering.

Brukerne foretrekker at større regninger blir delt opp.

Ingen rapporterte at de forventet noe særlig atferdsendring – dersom dette er et viktig 
mål er kanskje ikke konsept 1 veien å gå.
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«Det [manuell 
rapportering] 

hadde vært veldig 
slitsomt»

«Det [manuell 
rapportering] er litt

tungvint, også tror jeg 
folk ville spekulert i 

det»

«Men det må jo 
fortsatt være en 
fordel å velge
Miljøvennlig»
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4.2.2 Konsept 2  

Dette er Per. Per eier en El-bil og en diesel-bil. Når Per skal på jobb tar han elbilen. Når han begynner å 
kjøre begynner bilen å registrere hvor mange km han 
kjører. Per bor utenfor byen og her er det den laveste 
prisen for å kjøre per km.

Per jobber i en by. På vei til denne byen kjører Per inn i 
bysonen. Det er boksen i bilen som registrerer at den 
passerer veikantutstyr. Det er høyere pris i disse sonene 
enn på landet der han bor. Alle de ti største byene i Norge 
har den samme prisen.

Når Per og familien drar på hytta bruker de dieselbilen.
Den har en boks installert som registrerer hvor mange km 
de kjører og om de kjører innenfor eller utenfor en bysone. 
For elbilen er det ulik pris per km i de ulike sonene og her 
betaler dieselbilen det samme som elbilen. Veibruks-
avgiften er altså lik for elbilen og dieselbilen. Diesel har blitt 
billigere – fordi den ikke lenger har veibruksavgift men kun 
CO2 avgift. Den fine nye broen på vei til hytta har 
bompenger som i dag, og er noen steder litt dyrere for 
dieselbilen enn for elbilen.

Per får en regning 4 ganger i året. Den inneholder 
opplysninger om antall km kjørt og hva det har kostet i ulike 
soner. Per har avtalegiro på denne regningen. Bompenger 
kommer på egen faktura som vanlig.
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4.2.2.1. Test resultater 
Litt flere rapporterte at de foretrakk konsept nr.2.

Skille mellom by og land gir mening
Alle gav inntrykk av at det er meningsfylt å skille mellom by og land. De pekte på at 
det virket litt mer fair – og at det var mer tilpasset folk på bygda. De oppgav også at 
de syntes det var rettferdig at at byene som hadde mer press fikk synliggjort dette.

Det skal lønne seg å velge grønt
Ikke alle syntes det var helt klart om nullutslippskjøretøy fortsatt ville lønne seg, noe 
de mente var viktig. Noen var også engstelige for at dieselkjøretøy plutselig skulle 
lønne seg - i hvert fall på landet.

Enkelt konsept – men kanskje for enkelt?
Lik pris i alle byer ble ikke tatt like godt i mot av alle. Selv om det ble sett på som en 
enkel modell det var lett å følge - så pekte noen på at det slett ikke var slik at Norges 
10 største byene har like forutsetninger og utfordringer.

Ingen oppgir at de ville endret bilbruk
Ingen oppgav at de ville endret bilbruken sin på bakgrunn av dette konseptet. En 
pekte på at dyr parkering i sentrum gjorde samme jobben. En annen mente at de 
kanskje ville påvirket kjøp av bil om noen år. Mange presiserer at de kjører når de må 
og ikke nødvendigvis har så mye valg.

Det er rettferdig at nullutslippskjøretøy også betaler
De fleste oppgir at de synes at det er rettferdig at nullutslippskjøretøy betaler så 
lenge det lønner seg å velge grønt.

4.2.2.2 Hva betyr dette for konseptet? 

Å skille mellom by og land er en meningsfullt og enkel modell som mange synes er god.

Lik pris i alle byer virker ikke å være like god.

Når konseptet skal utvikles videre bør det hensyntas at det ikke bare skal lønne seg å velge 
grønt. For brukene er det også viktig at det er lett å se at det lønner seg å velge grønt.

Ingen rapporterte at de forventet noe særlig atferdsendring – dersom dette er et viktig må 
bør nok konsept 2 bli justert en del.
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«Der fikk man jo den 
differensieringen på land og by, 
liker jo sånn sett den. Det er jo 

kanskje et større press på veiene i 
byene, så du får differensiert det på 

en god måte der tenker jeg»

«Tror ikke det. Jeg er så 
avhengig av bil , og med 

kollektivt blir det 
vanskelig med to unger 
som skal på trening og 

det det ene og det 
andre og da har du ikke 
tid til å benytte deg av 

de tingene»

«Ehh….at det er lik pris i de 
de største 10 byene 

(…) tror det kunne kommet 
mye motstand hvis Oslo 

hadde skilt seg veldig ut for 
eksempel»
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4.2.3 Konsept 3  

Dette er Per. Per eier en El-bil og en diesel-bil. Når Per skal på jobb i byen tar han elbilen. Når han 
begynner å kjøre begynner bilen å registrere hvor mange 
km han kjører, hvor han kjører og når han kjører. Per bor 
utenfor byen og her er det den laveste prisen for å kjøre 
per km.

På vei til byen kan Per velge mellom ulike veier. Den ene 
veien er det ofte kø og det er derfor satt en høyere pris i 
rushtiden. Den andre veien har mer problemer med 
luftkvalitet og veistøv om vinteren, derfor koster den mer i 
vinterhalvåret. Midt i sentrum fører biltrafikk til mange 
problemer for innbyggerne og derfor koster det svært mye 
å kjøre her. Ulike veier koster forskjellig basert på både 
hvor de er og når du kjører på de.

Når Per skal på hytta lurer han på hvilken vei han burde ta. 
Derfor går han inn i en app på mobilen før han skal reise 
for å finne ut hva det vil koste han. 

Her får Per også mulighet til å sammenligne med hva turen 
ville kostet hvis han tok bussen.

Når Per og familien drar på hytta bruker de dieselbilen.
Den har en boks installert som registrerer når og hvor de 
kjører. Som for elbilen er det ulik pris per km på ulike veier 
og til ulike tider av døgnet og året. Dieselbilen koster litt 
mer å kjøre fordi det er CO2 avgift på diesel. 

Boksen i bilen vet når de bruker den nye fine broen og den 
koster litt ekstra å kjøre på fordi Per må betale bompenger.

Per får en regning 1 gang i måneden. Men han kan også 
sjekke hva prisen ble rett etter at han har kjørt. 
Dette gjør han i en app.

Per har avtalegiro på denne regningen men kan også 
betale direkte med vipps fra appen.
Per får begge bilene på samme regning. Fakturaen viser 
hva som går til veibruksavgift og hva som går til 
bompenger.
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4.2.3.1. Test resultater 
Dette konseptet ble vurdert av de fleste som svært komplekst. Likevel rapporterte 
også flere at de likte det da særlig på grunn av appen.

Mye å holde styr på
Det ble oppgitt at det var mye å huske på og holde styr på. For komplekse 
prismodeller ble ikke ansett som greit- som for eksempel å få priser i sanntid.

Appen redder dagen
For noen av brukerne ble kompleksiteten en showstopper mens for andre ble den 
reddet inn av appen. Mange oppgav at de likte appen – spesielt fordi den gav 
informasjon om pris i forkant, oppsummerte direkte i etterkant og fordi den kunne 
håndtere betaling. Det er viktig å notere seg at av de som oppgav å like appen - så 
var det bare en som faktisk brukte mange tilsvarende apper til hverdags.

Sammenligning med kollektiv ble satt stor pris på
Mange likte å få en sammenligning på pris i forhold til kollektiv.

Forståelse for at noen veier var dyrere
Brukerne oppgav at de forstod hvorfor noen veier var dyrere, og at det i 
utgangspunktet var ok. En oppgav også at de tenkte at dette kunne gjøre folk mer 
bevisste.

Endring av bilbruk
Dette konseptet mente brukerne var det som i størst grad var det konseptet som 
kunne endre bilbruken deres. Både i form av å velge nullutslippskjøretøy, tidspunkt 
for kjøring og hvor de kjørte. Men de fleste oppgav at det kanskje ikke var alle typer 
reiser de ville endret. For mange oppgav at de må kjøre - litt uavhengig av hva det 
koster.

Urettferdig for noen grupper
En del av testpersonene oppgav at de mente dette var en urettferdig løsning for en 
del grupper. Det pekte på alle de som ikke har mulighet til å endre på atferden sin. 
For eksempel på grunn av manglende kollektivtilbud, lang reisevei, ufleksibel 
arbeidstid med mer.

4.2.3.2 Hva betyr dette for konseptet? 

Dersom kompleksitet blir høy er det nødvendig med en ganske avansert app for å kunne 

hjelpe brukeren med å finne frem og for å legitimere valget.

Dersom atferdsendring er viktig er dette det konseptet med størst potensiale. Det er da 
en forutsetning at en eventuell app - støtter opp under dette med tydelig informasjon.

Det kan se ut som at det er et tak på hvor mye kompleksitet– dvs faktorer som kan spille 
inn på å prise en veistrekning. På et tidspunkt vil det bli såpass finmaskert - som for 
eksempel sanntid at det ikke lenger virker etter hensikten.

Dette konseptet kan fort virke urettferdig på grupper med liten fleksibilitet og få 
valgmuligheter.
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«Og hvis jeg sannsynlig må reise et 
sted, er det nok fordi jeg ikke har så 

mye valg og må reise uansett»

«Dette var mye å huske 
på i forhold til 

ulike priser hvor og når 
og hvilken vei osv., men 
så reddet dere inn med 

denne appen»

«Ja, jeg tror den hadde 
endret måten jeg kjørt på. 
(..) Da er det enkel rutine å 
legge til å komme seg ut litt 

før enn å betale mer»
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4.2.4 Konklusjon

Ingen av de tre konseptene som ble presentert skilte seg ut som en klar vinner. Ved valg 
av en fremtidig ordning for veibruksavgift og bompenger er det viktig å treffe et riktig nivå 
av kompleksitet og opplevd rettferdighet.

Ikke alle grupper av befolkningen har reelle muligheter til å kunne gjøre atferdsendringer 
og prisene bør kanskje til en viss grad reflektere dette. Det er også viktig at prisene som 
medfølger må gi brukerne et klart inntrykk av at det lønner seg å velge 
grønt. Videre forventer brukerne mest mulig automatiske og enkle tjenester fra det 
offentlige.

Skal prosjektet gå langt i endre atferd er det en variant av konsept 3 som peker seg ut.
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5. Appendix
Oppsummering fra intervjuer og innspill fra 
interesse- og bransjeorganisasjoner
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Norsk elbilforening  

Problem Behov Muligheter

Utviklingen kan gå i feil retning om man 
endrer virkemiddelbruken for raskt, og det vil 

da bli vanskelig å nå 2025-målet om 
utslippsfrie biler i nybilsalget.

Fjerne skatterabatter for kjøretøy med utslipp 
før det innføres ytterligere avgifter for 

nullutslippskjøretøy. Sikre måloppnåelse om 
utslippsfire biler i nybilsalget i 2025.

Avgiftssystemet kan innrettes på en måte 
som både sikrer behovet for inntekter til stat 

og kommune, samtidig som vi når mål om 
utslippsreduksjoner, færre ulykker og mindre 

køer.

Om
Norsk elbilforening representerer over 
100 000 elbilister. De har jobbet aktivt for 
elektrifisering av transportsektoren i mer 
enn 25 år. Norsk elbilforening har hatt møte 
og holdt innlegg for prosjektgruppen for 
Konseptvalgutredningen.

Problem
Norge har kommet lengst i verden med 
overgangen til nullutslippskjøretøy på grunn av 
sterk virkemiddelbruk. Stortinget sitt 
ambisiøse mål om at det fra og med 2025 ikke 
skal selges nye personbiler og lette varebiler 
med utslipp (2025-målet). Norsk elbilforening 
mener dette målet blir vanskelig å nå dersom 
dagens effektive virkemiddelbruk fases for 
raskt ut. Foreningen peker på at personbiler 
som går på diesel og bensin har en reell 
momsrabatt i næringsmarkedet på grunn av 
avskrivnings-reglene for moms for bedrifter. 

Andelen nullutslippskjøretøy for nye varebiler 
er langt bak skjema til å nå 2025-målet, med 
bare 19 prosent i 1. kvartal 2022.

Behov
Norsk elbilforening er positiv til å utrede en 
veiprisingsmodell for å erstatte noen av 
dagens bilrelaterte avgifter, men det sentrale 
er uansett at virkemiddelbruken totalt må sikre 
at vi når miljømålene. 

Elbilforeningen mener det er fornuftig å fjerne 
rabatten i engangsavgiften for ladbare 
hybrider og de gunstige skattereglene for 
diesel- og bensinbiler i næringsmarkedet, før 
det innføres ytterligere avgifter på 
nullutslippskjøretøy. Snart skal innfasing av en 
lav momssats for nullutslippskjøretøy sakte 
innfases. Dette kommer til å bli så krevende at 
andre skatteskjerpelser for nullutslipps-
kjøretøy må vente. Nullutslippskjøretøyer er 
fortsatt er en dyrere teknologi, og virkemidlene 
må utjevne dette.

Muligheter
Utfasingen av fordeler for nullutslippskjøretøy 
startet allerede i 2015, med redusert adgang 
til kollektivfeltet. Samtidig innfører stadig flere 
kommuner avgifter for bom, ferge og 
parkering for nullutslippskjøretøy. 
nullutslippskjøretøy betaler nå full 
trafikkforsikringsavgift og er ikke lenger fritatt 
for omregistreringsavgift.

Stortinget vedtok i 2017 den såkalte 
50-prosent-regelen, dvs. at takster for ferge, 
bom og parkering for nullutslippskjøretøy 
maksimalt skal utgjøre 50 prosent av takst for 
kjøretøy med forbrenningsmotor. Foreningen 
mener regelen er eksempel på at man kan gi 
et riktig og permanent signal om at det skal 
lønne seg å velge utslippsfritt, samtidig som 
man kan ivareta hensyn til både kø og utslipp i 
byer, og sikre inntekter. Et eksempel er at det i 
Oslo innføres parkeringsavgifter på 
nullutslippskjøretøy på en måte som både 
sikrer raskere utfasing av biler med utslipp, 
samtidig som inntektsnivået holdes oppe. 
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Nye Veier

Problem Behov Muligheter

Dårlig håndtering av lokale 
miljøkostnader

Internalisering av miljøkostnadene 
Gi samfunnet mer nytte per investerte 

krone

Om
Nye Veier er et statseid aksjeselskap. De har 
vært byggherre for utvalgte Norske 
hovedveier siden 2016 med et mandat som 
blant annet omfatter å korte ned reisetiden, 
gjøre veiene mer trafikksikre og bygge veien 
billigere. I dette intervjuet møtte vi direktør for 
planlegging og drift, Finn Aasmund 
Hobbesland og leder for strategi og bærekraft 
Arild Nygård som også deltok på 
innspillskonferansen.

Problem
Slik de ser det klarer ikke dagens system å 
håndtere de lokale miljøkostnadene av 
veiutbygging på en god nok måte. En løsning 
på dette kan være å internalisere kostandene, 
men dette vil kunne skape et konfliktskille 
mellom byer og «landsbygda» I tillegg er det 
utfordrende å finne rettferdig fordelingsnøkkel 
dersom man internaliserer eksterne effekter.

Et eksempel er at det blir dyrt å bruke bil i byer
ved innføring av rushtidsavgift. Nye Veier er 
bekymret for en veibruksavgift på toppen av 
kostanden for transport av personbiler. Han 
understreker at man ikke må glemme 
kostnadene man vil ha uten bilbruk i 
vurderingen av eksterne kostander.

Behov
Nye Veier ser et økende behov for å 
internalisere de lokale miljøkostnadene, 
herunder kø. Fremover blir det viktig å gi 
bilistene de riktige insentivene. Nye Veier har 
behov for forutsigbar utvikling av 
bompengeinnkrevingen. De ønsker å vite hva 
de må forholde seg til på hvilket tidspunkt. 
Forsinkelser gir dårlig nytte for samfunnets 
penger. 

Muligheter
Inntjeningsmulighetene er enorme ved 
innføring av rushtidsavgift. Dette er penger 
som igjen kan brukes i et miljøperspektiv. Noe 
som er viktig for Nye Veier. En bedre 
håndtering av bompenger vil kunne gi 
samfunnet mer nytte per investerte krone, 
som er en av KPIene selskapet blir målt på. I 
dialog med kommuner og lokalbefolkning i 
utredning av korridorer kan Nye Veier ha viktig 
påvirkningskraft. De har også opparbeidet mye 
nyttig erfaring som meklende part. 
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NLF

Problem Behov Muligheter

Kø er en stor kostnad
Kontinuerlig kjøring hele døgnet Beregne priser basert på faktisk forbruk 

Om
Norges Lastebileier-Forbund er en politisk 
uavhengig nærings- og 
arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som 
driver yrkesmessig godstransport i Norge og 
utlandet. Forbundet har om lag 3 000 
medlemsbedrifter med ca. 20 000 lastebiler. 
Forbundets formål er å fremme ansvarlig 
godstransport samtidig som utøvernes 
økonomiske, faglige og sosiale interesser 
ivaretas. I dette intervjuet stilte Jan-Terje 
Mentzoni, viseadministrerende direktør som 
også holdt innlegg på innspillskonferanse i regi 
av prosjektet.

Problem
Marginene i bransjen er lave og det er sterk 
konkurranse om oppdragene. Når det gjelder 
el-lastebiler fungerer dette foreløpig dårlig for 
denne brukergruppen. Bilene krever mye 
energi og må lades ofte eller med høy 
kapasitet. Tid er en utfordring ved lading
grunnet høye løpende kostnader.

Bompengekostnader kan viderefaktureres til 
kundene, men tilbud/avtaler må baseres på 
anslag for antall passeringer i forkant. Dette 
kan føre til at man ikke fakturerer kunden nok 
fordi det er vanskelig å vite nøyaktig hvor, og 
hvor langt hver lastebil må kjøre.

Kø og rushtrafikk er også krevende. Helst 
legges kjøring opp for å unngå slike 
situasjoner som vil gi økte kostnader, og fordi 
det er vanskelig å beregne konsekvensene og 
dermed utfordrende å kalkulere riktig 
pristilbud. Derfor mener NLF at et 
veiprisingssystem må legge opp til å unnta 
godstransporten fra høyere satser i rushtiden. 

På bakgrunn av at transporter utføres i hele 
landet, opplever mange at differensiert 
arbeidsgiveravgift bidrar til ulike 
konkurranseforhold. Bedrifter i soner med lav 
arbeidsgiveravgift vil kunne tilby transport til 
lavere priser enn bedrifter i soner med høyere 
avgift.

Behov
Drivstoff utgjør en betydelig 
kostnadskomponent og bedriftene har derfor 
behov for gode avtaler med 
drivstoffleverandører.

Muligheter
Hverdagen for transportnæringen kan bli 
lettere dersom veiprising kan 
forhåndsestimeres med stor grad av sikkerhet, 
men et slikt system vil i enda større grad enn 
nå kunne medføre at det er behov for 
klausuler i transportkontraktene om 
etterregning og justering i ettertid. 

NLF mener investering og drift av infrastruktur 
bør finansieres over skatteseddelen. Videre er 
NLF positiv til finansiering av investering i vei 
ved bruk av bompenger når det kan gi raskere 
utbygging av infrastrukturen. NLF støtter også 
«forurenser betaler» prinsippet.

Innledning | Interessentanalysen | Brukerinnsikt| Brukertest| Appendix



66

OFV

Problem Behov Muligheter

Dårlig skille mellom bompenger som 
finansieringskilde vs. avvisning av trafikk

Deling av kostnaden mellom 
myndigheter og bruker  

Et system som alle har forutsetning for 
å forstå

Om
Opplysningsrådet for veitrafikk er en politisk 
uavhengig medlemsorganisasjon som jobber 
for objektive tall og fakta om norske veier og 
kjøretøy i Norge. OFV ble stiftet i 1948, og har 
ca. 60 medlemmer som er opptatt av 
samferdselspolitikk. Målet er trygge og 
effektive veier. I denne runden har vi snakket 
med leder, fagansvarlig, rådgiver og 
kommunikasjonsarbeider i OFV. OFV skaffet 
tilveie intervjukandidater for prosjektet.

Problem
Sammenlignet med resten av Europa er 
gjennomsnittshastigheten i Norge vesentlig 
lavere. Dette medfører en lavere effekt av køer 
i Norge sammenlignet med våre naboland. I 
dag betaler brukeren for mer enn 50% av 
utgiftene, noe som er mer enn det burde 
være. Dagens bilister sliter med å finne ut hva 
det koster å kjøre enkelte strekninger i Norge. 
Man er ikke flinke nok til å opplyse brukeren

om hva det faktisk koster. De erkjenner også 
at bompenger er viktig for å få bygd ut veiene 
fortere. Problemet er at systemet for 
bompenger er komplekst og vanskelig å forstå 
for den enkelte. Slik systemet er i dag er det 
ikke gjennomsiktig nok.  

Behov
Det er behov for et tydeligere skille mellom 
bompenger som en finansieringskilde versus 
bompenger for å begrense trafikken. I tillegg til 
dette er det behov for at det offentlige og 
brukerne deler på å ta kostanden for 
bompengene. Det er behov for oppdatert og 
nøyaktig informasjon om hva det koster å 
kjøre de ulike strekningene. Systemet bør være 
gjennomsiktig på alle måter, og målet for 
avgiften bør være tydelig kommunisert. Videre 
er det behov for å se på strømprisene når 
veibruksavgiften for drivstoff fastsettes. Det vil 
være lettere for brukeren å akseptere hvorfor 
ting har blitt som de har blitt dersom de 

forstår hvorfor. Et revidert 
avgiftssystem/bompengesystem må ikke 
komme i tillegg til de avgiftene bilistene betaler 
i dag, men må erstatte helt eller delvis dagens 
systemer. 

Muligheter
Kjøretøyparken har aldri vært så stor som den 
er nå. Tilveksten er på ca. 60 000 i året, og 
dette gir store muligheter for rask utskifting. I 
utformingen av nytt system er det gode 
muligheter for å gi brukeren bedre 
informasjon om de ulike kostnadene og 
dermed et mer gjennomsiktig system. Når et 
nytt avgiftssystem nå skal utarbeides har man 
god innsikt i hva brukeren opplever som 
vanskelig, slik at nytt system kan adressere 
disse problemene direkte. Bilistene innser at 
bompenger er viktig og dette kan utnyttes. 
Dagens teknologi gjør det mulig å gi bilistene 
informasjon på andre måter enn tidligere, og 
informasjonen kan være nærmere sanntid. 
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Drivkraft Norge

Problem Behov Muligheter

Dagens veibruksavgift bommer på 
målet

Veibruksavgiften bør ta hensyn til 
eksterne marginale kostnader på en 

bedre måte enn i dag 

Prioritere hvor man skal begynne, eks 
tungtransport

Om
Drivkraft Norge er en bransjeforening for 
selskaper som selger flytende drivstoff og 
energi. De skal fremme medlemmenes felles 
interesser, samt være et kontaktledd mellom 
offentlige myndigheter og bransjen. I dette 
intervjuet har vi snakket med fagsjef Einar 
Gotaas og Kjartan Berland. Einar Gotaas holdt 
også innlegg på innspillskonferanse i regi av 
prosjektet.

Problem
En flat kilometeravgift tar ikke hensyn til 
prinsippet om at forurenser betaler. Dagens 
veibruksavgift bommer på de opprinnelige 
målene fordi den ikke tar høyde for at det 
marginale kostnadene ved bilbruk endre mht
hvor, når og hva man kjører. Den oppleves 
også som urettferdig fordi ikke alle er med på 
å betale. Dagens bomstasjoner er også lite 
effektive. Dette fordi den ikke dekker all trafikk 
i relevant område. Det finnes i dag flere 
rabatter som undergraver ordningen. 
Utenlandske sjåfører følges heller ikke opp på 
en god nok måte. 

Til slutt er Drivkraft Norge enig i at forurenser 
ikke betaler for seg i stor nok grad i dag. I 
dette at forurensing i vid betydning, at 
nullutslippskjøretøy ikke betaler for de 
kostnadene de påfører samfunnet ved bruk, 
samt at bilbruk i byene er dyrere for 
samfunnet enn bilbruk i distriktene. CO2-
avgiften er imidlertid bra innrettet slik den er i 
dag, og må holdes utenfor et 
veiprisingssystem.

Behov
Det må bli presist og forutsigbart hva det 
koster å kjøre bil. Det vil bli svært viktig med en 
gjennomgang av problemstillingene for å få et 
godt beslutningsgrunnlag. Det er behov for 
dynamisk veiprising. Bompengene bør 
beholdes, men kreves inn på en måte som 
hensyntar veibygging, miljø, tidsdifferensierte 
avgifter og by-pakker. Ordningen bør omfatte 
all trafikk slik at det blir rettferdig. For
eksempel ved at man følger opp utenlandske 
kjøretøy på en bedre måte enn i dag. Det er 
behov for å bli teknologinøytrale ved å la 
forurenser betale. Samtidig må personvernet
ivaretas. Kø er et viktig element i utformingen 
av ny veibruksavgift.

Drivkraft Norge  mener at dynamisk veiprising 
bedre oppfylle begge formålene med 
veibruksavgiften enn med dagens innretning; 
alle skal betale (sikrer proveny for staten) samt 
at den posisjonsbaserte veibruksavgiften 
(dynamisk veiprising) skal ta hensyn til at 
bilbruk påfører samfunnet større kostnader i 
rush og i by enn i distriktet (forurenser 
betaler).

Muligheter
Det er mer utfordrende å få til en full 
dynamisk modell, men et forslag er å starte 
med å differensiere veibruksavgiften med 
hensyn til tidsperioder og områdesoner. 
Myndighetene er nødt til å legge vekt på 
fremkommelighet, samt at det må tas hensyn 
til plassen veien opptar. Køelementet i 
veibruksavgiften bør derfor bli ivaretatt. 

Dersom myndighetene klarer å formidle 
problemene på en forståelig måte opplever 
Drivkraft Norge at den politiske viljen er der. 
Nå har man mulighet til å lage et langsiktig, 
robust og  forutsigbart system. Det er gode 
muligheter for å legitimere veibruksavgiften. 
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NHO Transport

Problem Behov Muligheter

Færre kollektivreiser som følge av 
politikk for nullutslippskjøretøy og 

pandemi

Stimulere til høye kollektivandeler 
i byområder

All bilkjøring i byområder må prises,
kollektivtilbudet må være relevant

Om
NHO Transport representerer leverandører av 
kollektivtrafikktjenester med buss, lokalbaner 
og drosjer i hele Norge. Medlemsbedriftene 
representerer ca. 16.000 årsverk. Foreningen 
er intervjuet sammen med Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) og deres 
landsforeninger. NHO Transport ved Lunde 
holdt også innlegg på en innspills-konferanse i 
regi av prosjektet.

Problem
NHO Transport mener at skadekostnadene fra 
persontransporten i form av kø, støy, 
støv, veislitasje, utslipp og ulykker er for høye, 
og må reduseres. Satsingen på kollektivtrafikk 
har gitt årlig passasjervekst de siste ti årene. 
Under pandemien ble man frarådet kollektive 
reiser av smittevernhensyn. Færre reiste 
kollektivt og flere brukte eget kjøretøy. 
Kollektivtrafikken har tapt posisjon, 
billettinntekter og markedsandeler, og den 
rause politikken for nullutslippskjøretøy gjør 
det attraktivt å fortsette med bilkjøring i byene.

Behov
Det er behov for å snu utviklingen med økt 
bilbruk slik at nullvekstmålet i byene kan nås. 
Det gir bedre fremkommelighet for 
trafikantene, lavere skadekostnader for 
samfunnet og redusert investeringsbehov i ny 
veikapasitet. 

Et velfungerende kollektivtilbud er 
forutsetningen for høye kollektivandeler, og 
tilbudet må ha gode rammevilkår blant annet 
med forutsigbar finansiering (selv om 
billettinntektene blir lavere). 

I dag har eiere av nullutslippskjøretøy store 
praktiske og økonomiske fordeler 
sammenlignet med andre bilister. Det 
medfører at de ikke betaler for kostnadene 
ved bruk av veiareal og parkering, pluss 
finansieringen av byvekst-avtalene. 

Muligheter
Mulighetene for økte kollektivandeler og mer 
bærekraftige transportløsninger henger tett 
sammen med hvor konkurransedyktig og 
relevant tilbudet er. Særlig i byer tar bilene 
opp mye av kapasiteten og skaper trengsel i 
transportsystemet. 

Skal andelen kollektiv, sykkel og gange økes, 
som jo er et felles transportpolitisk mål, så bør 
all bilkjøring prises. NHO Transport mener 
bilbruken i større grad må prises ut ifra alle 
eksterne kostnader, ikke kun utslipp ved 
kjøring. 

Å satse på kollektivtrafikken gir også en mer 
sosialt rettferdig klima- og transportpolitikk. 
Analyser viser eksempelvis at eiere av 
nullutslippskjøretøy i snitt har høyere 
utdanning og inntekter enn kollektivreisende. 
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Miljøstiftelsen ZERO

Problem Behov Muligheter

Om
Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell 
organisasjon som ble stiftet i 2002 av en 
gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og 
Ungdom og Bellona. De har kun én 
oppdragsgiver: klimasaken. 

ZERO jobber for at alle skal kunne bidra og bli 
en del av løsningen. Deres mål er å drive fram 
nullutslippsløsninger, på bekostning av 
løsninger som gir utslipp. ZERO sin posisjon er 
partipolitisk uavhengig. 

Problem
Norge har satt seg et omstillingsmål om 55 % 
utslippskutt innen 2030 og netto null innen 
2050. Det må både sterke tiltak og virkemidler 
til for at vi skal nå disse målene. Det å bytte til 
elektrisk fra fossilt er en av de tiltakene i 
transporten som monner mest. Vi er et 
foregangsland på personbilmarkedet, mye på 
grunn av sterk virkemiddelbruk. 

Målet om 100 % elektrisk nybilsalg fra 2025 er 
kjent for de fleste, og dette målet skal nås. 
Men tungtransporten henger langt etter. 1 % 
av lastebilene som ble kjøpt i  2021 var 
elektriske. Det er mer eller mindre ingen 
kjøpsavgifter på fossile lastebiler. 
Et potensielt problem med å innføre en 
veibruksavgift som også treffer elektriske 
kjøretøy er at det potensielt vil kunne svekke 
konkurransekraften til de fossilfrie løsningene. 
Det kan sørge for at vi ikke når klimamålene.

Behov
Det skal alltid lønne seg å velge nullutslipp. 
Dette er et viktig prinsipp for oss i ZERO. Etter 
vår forståelse så skal ikke dette nye systemet 
innføres før rundt 2030 (+/-). 
Derfor ser vi det største behovet hovedsakelig 
hos tungtransporten. 
Vårt viktigste behov er at dette systemet ikke 
skal svekke konkurransekraften til

nullutslippskjøretøy, da spesielt med tanke på 
tyngre kjøretøy som fortsatt henger etter i 
markedsandel. 

Muligheter
Forutsigbarhet er utrolig viktig for de som 
jobber med for eksempel transport. En 
lastebileier eier som regel en lastebil i mellom 
3-7 år, avhengig av type og bruk.
Skal vi nå klimamålene, trenger vi forsterke 
virkemidler for tungtransporten. Dette 
systemet har muligheten til å bidra til dette.
Vi foreslår for eksempel:
• Nulltakst/redusert takst for tyngre varebiler 

frem til et visst år. 
• Nulltakst for elektriske lastebiler frem til et 

visst år. Eventuelt redusert takst for 
biogass. 

Disse forslagene vil kunne bidra til å forsterke 
utskiftningstakten og hjelpe oss nå klimamål. 
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Om en innfører slike avgifter for tidlig kan 
det stoppe/forsinke utfasingen av fossile 
kjøretøy. Spesielt tenker vi dette gjelder 

tyngre kjøretøy i dette caset.

Det skal lønne seg å velge nullutslipp. Det er 
derfor behov for et system som belønner 

nullutslipp og skaper forutsigbarhet. 

Bidra til et system som forsterker 
utskiftningstakten og bidrar til at Norge når 
sine klimamål. Nulltakst/redusert takst for 

nullutslippskjøretøy vs. kjøretøy med 
forbrenningsmotor.
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NAF

Problem Behov Muligheter

Målkonfliktene i bompengeordningen: 
regulering, belønne grønt, finansiering

NAF har 3 krav til veiprising
Finansiere samferdsel over 

statsbudsjettet

Om
NAF er Norges Automobil-Forbund, en norsk 
medlemsorganisasjon som arbeider innenfor 
samferdsel. Viktige temaer er trafikksikkerhet, 
miljøpåvirkninger av transport, 
fremkommelighet, avgifter og 
kollektivtransport. Axel Hvistendahl Nerdrum, 
transportfaglig rådgiver holdt innlegg på 
innspillskonferanse i prosjektet.

Problem
NAF mener bompenger som avgift bør fases 
helt ut. Systemet i dag sørger for at 
trafikkregulering og øremerket finansiering slår 
hverandre i hjel. Jo mer du lykkes med å 
finansiere trafikk, jo mindre lykkes du med å 
finansiere samferdselsprosjekter og motsatt. 

Behov
NAF har klare krav til ny veiprising. Disse 
kravende er at de totale bilavgiftene ikke skal 
gå opp. Det er viktig at personvernet blir 
ivaretatt for brukeren, samtidig som 
samfunnets behov for statistikk og 
forskningsdata dekkes bedre enn i dag. Og 
som nevnt skal bompenger fases helt ut. 

Nytt system må oppleves legitimt av brukeren. 
For å få til dette må man sørge for aksept og 
forståelse hos de som betaler. NAF tror det 
blir viktig å starte med lave satser. For høye 
satser er avskrekkende og man oppnår ikke 
denne aksepten hos den som betaler. Et 
annet behov er å fase ut særavgifter som ikke 
er godt nok begrunnet. Samtidig er det viktig 
at ikke fordeler for nullutslippskjøretøy svekkes 
for mye fordi det kan true 2025 målet. Det er 
behov for å bruke veiprising i trafikkregulering. 

Muligheter
NAF mener det er fornuftig hvis man klarer å 
endre fokuset fra det å eie bil, til det å bruke 
bil. Dette vil gjøre at de ansvarlige for utslippet 
holdes til ansvar for det. 

Ved å finansiere samferdsel over 
statsbudsjettet på samme linje som helse og 
utdanning vil man løse mange aktuelle 
problemstillinger. Videre kan det lønne seg å 
se mer på om hybride biler bør belønnes ved 
elektrisk kjøring i byene. Det er også mulig å 
utnytte veinettet på en bedre måte enn i dag, 
både i tid og rom. Her finnes mange løsninger 
som kan utforskes ytterligere. 
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Fremtind Service

Problem Behov Muligheter

Maksimerer ikke nytten på investeringer 
innenfor bompenger

Fokusere mer på nytte
Det finnes mange norske initiativ å 

bygge videre på 

Om
Fremtind Service er Norges største AutoPass 
utsteder med 1,2 millioner kunder. De er et 
datterselskap av Fremtind forsikring. Målet 
deres er å gjøre hverdagsøkonomien gjennom 
bompenger enklere for folk. Svein Skovly fra 
ledelsen i utstedervirksomheten holdt innlegg 
for prosjektet på innspillskonferanse. Han har 
også fungert som kontaktpunkt for 
utstederforeningen

Problem
Fremtind Service kjenner seg igjen i 
problemområdene for bompenger som er 
beskrevet. Fra deres ståsted er det for lite 
fokus på investeringskostnaden av et nytt 
system. Dette gjelder både 
investeringskostnaden for biler og for 
investeringskostnaden for veikant. Det er ikke 
nok fokus på å maksimere nytten av 
investeringene slik det burde vært. Det kan 

tyde på at jobben med å finne riktige
forutsetninger for beregning av forventet 
nytte ikke er gode nok. 

Behov
Delingstjenester blir stadig mer populære hos 
bilistene. For disse brukerne er behovet i 
endring, og det er viktig at vi lytter etter deres 
kommende behov. 

Det er behov for å sikre at den teknologien 
eller tilnærmingen som blir valgt gir mest 
mulig nytte. Det kan være en krevende og 
vanskelig jobb å beregne nytte fordi det må 
settes riktige forutsetninger i størst mulig grad. 
Likevel er det veldig viktig at denne vanskelig 
øvelsen gjøres, og det grundig. 

I dag er man klar over at forsikringsselskapene 
er på utkikk etter mer robuste systemer for å 
kunne hente inn nøyaktig kilometerstand for 
hver enkelt bil. 

Det mest generelle behovet er enklere og 
bedre løsninger for folk flest. 

Muligheter
Det er flere parter i bransjen som sitter med 
de samme behovene, og dette gir gode 
muligheter for samarbeid. For eksempel har 
forsikringsselskapene prosjekter med bruk av 
avansert teknologi for måling av kjøreatferd. I 
tillegg er Norge langt fremme når det gjelder 
effektive løsninger for bompengeinnkrevingen. 
Det finnes veldig mange ideer og prosjekter å 
bygge videre på. Norge har god infrastruktur 
for registrering og prising av bilkjøring mener 
Fremtind Service. De har full tillit til at en 
bompengereform vil gi en effektiv og mer 
hensiktsmessig organisering av innkrevingen. 
Hvis man i tillegg tar i bruk ulike teknologier for 
bompenger og veibruksavgift vil dette være 
kostnadsdrivende. Dette gjelder både for det 
offentlige og for bilistene.   
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Vestland fylkeskommune

Problem Behov Muligheter

Lav ÅDT Sikre rasfarlige områder  Lokal styring

Om
Vestland fylke består av 43 kommuner med ca. 
630 tusen innbyggere. Vestland
fylkeskommune har som mål at transport-
tilbudet skal bidra til positiv verdiskapning 
samt sikre robuste bo og arbeidsmarkeder i 
regionen. Torill Klinker, leder for 
transportplanseksjonen, holdt innlegg på 
innspillskonferanse i regi av prosjektet.

Problem
For at bompengefinansiering skal lønne seg 
kreves en viss årsdøgntrafikk, det vil si et 
minimum antall passeringer i døgnet. Mange 
steder på Vestlandet oppfyller ikke dette 
kravet. Dermed blir det finansielt krevende å 
bompengefinansiere rassikringsprosjekter, 
men det er også politisk krevende, ettersom 
det er en forventning om at man ikke skal 
måtte betale ekstra for å kjøre på en trygg 
veistrekning. Etterslepet på vedlikehold er 
stort

mange steder. På grunn av manglende midler 
må utbyggingen derfor ofte delvis finansieres 
gjennom bompenger. Fylkeskommunen 
opplever også fordeler for nullutslippskjøretøy 
som den største hindringen mot vekst i 
kollektivtrafikken. Dette utfordrer både deres 
finansieringsmodell og målet om nullvekst i 
personbiltrafikken. Retningen går feil vei, og vil 
bli vanskelig å snu ettersom det er gode 
konkurranse-vilkår for bilen i dette området. 

Behov
For innbyggerne i Vestland fylkeskommune er 
samtlige opptatt av å sikre rasfarlige områder. 
Derfor er det  viktig med fleksibilitet når det 
kommer til bompenger og driften av dette. 
Selv mener Klinker at bomprosjekter som kun 
omfatter fylkesvei bør kunne vedtas av 
Fylkestinget, og ikke måtte vente på 
behandling i Stortinget. Som alle andre steder, 
og kanskje særlig på Vestlandet er mobilitet 
svært

viktig for innbyggerne. Det er vanskelig nok 
som det er å forhindre at folk flytter fra 
området, så det er viktig å ikke gi dem nok en 
grunn til å flytte. 

Muligheter
Vestland fylkeskommune har stor tro på 
bompenger som et trafikkregulerende tiltak. 
Det kan løses ved at staten finansierer de 
store kollektivinfrastrukturprosjektene i 
byområdene i større grad enn nå. 
Fylkeskommunen støtter veiprising og tror det 
kan komme mye godt ut av ny ordning. Videre 
tror de utviklingen i regionene kan komme 
tilbake på rett kjøl dersom man finner en 
rettferdig måte å redusere fordelene for 
nullutslippskjøretøy som finnes i dag. 

Politikerne må i utformingen ta hensyn til de 
spesielle utfordringene som tilhører Vestland
fylkeskommune.
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Innlandet fylkeskommune

Problem Behov Muligheter

Det finnes en smertegrense for 
bompengebelastningen lokalt/regionalt

Varierte behov i spredtbygd og by hva 
gjelder alternative transportformer til bil

Inntektene i bomselskapene må sikres, 
selv med økende 

nullutslippskjøretøyandel

Om
Innlandet består av 46 kommuner og 10 
regioner og har totalt 370 905 innbyggere. 
Innlandet har større areal enn Danmark, og er 
det eneste fylket uten kystlinje. Innlandet er 
også Norges største hyttefylke. De har også en 
egen samferdselsavdeling der vi i denne 
omgang har snakket med Øystein Lauen som 
er seniorrådgiver for samferdsel.

Problem
På grunn av interessemotsetninger mellom 
stat og fylkeskommune bør flere konseptvalg  
utredes. Innlandet er det mest spredt-
bebodde fylket. Innlendingene er ofte 
avhengige av bilen fordi avstandene er store 
og det er utfordrende og ikke alltid 
hensiktsmessig med et stort kollektivtilbud. 

Det er ulike politiske syn i fylkeskommunen om
bompenger/veiprising, men allikevel en klar

forventning om at Stortinget lander 
spørsmålet om garantiansvar for riksveger. 

Behov
Som i alle andre fylkeskommuner er regional 
utvikling prioritert høyt. Det er viktig med god 
mobilitet og samtidig et behov for å 
tilrettelegge for mer miljøvennlige 
transportmetoder. Det er derfor behov for å 
finne et balansepunkt som gjør at 
transportbehovet ikke ødelegger for 
bærekraftsmålene. I tillegg til at man ikke 
ønsker at bilen skal få et unødvendig 
konkurransefortrinn fremfor mer bærekraftige 
transportformer. Samtidig er det i distriktene 
stort behov for å bedre veistandarden slik at 
man kan forhindre fremtidige ulykker og dårlig 
fremkommelighet. Beredskapshensyn er også 
viktig for å sikre god fremkommelighet.

Viktig at staten gir fylkeskommunen 
rammebetingelser for å ivareta sin rolle som 
vegeier, regional utviklingsaktør og garantist. 

Muligheter
Konsekvensene av ulike konseptvalg må  
kartlegges. Det kan også være  lurt med en 
høringsrunde i etterkant av denne 
utredningen. Med en høringsrunde til berørte 
parter vil det gi den endelige løsningen en 
nødvendig legitimitet. 

Fylkeskommunen mener at staten må ta en 
større del av kostnadene i vegbyggingen. 
Økende andel nullutslippskjøretøy gjør at 
inntektene i bompengeselskapene går ned og 
at lånene nedbetales saktere. Dette gjelder 
både der fylkeskommunen garanterer for lån 
til statens veger og på prosjekter på 
fylkesveger. Dette må staten komme med en 
løsning på. 
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Norges bilbransjeforbund

Problem Behov Muligheter

Norge har en relativt gammel bilpark Snittalderen på biler bør gå ned Stort potensial for å kutte utslipp i 
næringstransport

Om
Norges Bilbransjeforbund er en 
landsdekkende interesse- og 
arbeidsgiverorganisasjon for foretak som i 
egen regi driver bilvirksomhet, eller bilrelatert 
virksomhet. Her kan medlemmer få råd og 
veiledning. 

Problem
Bilbransjen er enig i at nullvekstmålet må 
revideres pga. klima. Det er krevende politikk. 
Det største problemet er at nullutslipps-
kjøretøy ikke betaler veibruksavgiften. Neste 
store problem er kø, særlig for 
transportindustrien. 

Ellers er Norges bilbransje bekymret for 
sosiale forskjeller når det kommer til levetid på 
kjøretøy og hvem som har råd til å kjøpe nye 
kjøretøy og ikke. Bilene i Norge har særlig lang 
levetid, og det gjør at kjøretøyparken i Norge

er gammel sammenlignet med andre 
europeiske land. Dette medfører både positive 
og negative sider. Vi utnytter bilene godt, men 
utslippene blir derfor høyere enn de trenger å 
være. Dessuten er eldre biler mindre 
trafikksikre enn nye biler.  

Behov
Snittalderen på norske kjøretøy bør ned, slik at 
omstillingen til nullutslippskjøretøy kan gå 
raskere. Det er særlig lang levetid på bilene i 
deler av Nord-Norge. I byene er levetiden 
kortere og dermed går utskiftingen fortere. 
Det skjer en voldsom utvikling innenfor 
nullutslippsbiler på tunge kjøretøy. Dette må 
næringen få økonomisk støtte til å teste ut. 
Det er stor risiko å investere i nye løsninger 
uten noe form for økonomisk støtte. 
Nordmenns behov for bilen er stor, og bilen er 
et unikt fremkomstmiddel sammenlignet med 
andre fremkomstmidler.

I Norge er det mange som  kunne ønske at de 
klarte seg uten bilen, men opplever stadig at 
det ikke er mulig mange steder i distriktene. 

Muligheter
Fremover regner man med at alle nyregistrerte 
biler har elektrisk fremdrift. Utviklingen er 
svært positiv. 

Det store potensialet for å kutte utslipp fra 
næringstransport vil skje frem mot 2030. Her 
har ikke teknologien kommet like langt som 
personbiler. Dieselmotoren dominerer 
fortsatt. Likevel har næringstransport for korte 
turer kommet langt. Eksempelvis bruk av el for  
bybusser. Tyngre kjøretøy kan kjøres på gass, 
og enkelte på hydrogen, i tillegg til el. 

Moderne teknologi gjør bilene stadig mer 
trafikksikre. 
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Fjellinjen

Problem Behov Muligheter

Teknologilåste løsninger Løse utfordringer knyttet til fysiske 
bomstasjoner

Ny teknologi og gjenbruk av 
eksisterende teknisk infrastruktur

Om
Fjellinjen finansierer trafikkløsninger i Oslo og 
omegn ved å kreve inn bompenger på en 
effektiv og pålitelig måte. Deres visjon er 
effektiv finansering av fremtidens 
trafikkløsninger. Kyrre Rødsjøsæter, leder for 
teknologiutvikling og strategiske prosjekter 
holdt innlegg på innspillskonferanse i regi av 
prosjektet. Fjellinjen er et av 5 
bompengeselskap i Norge, og med ca. 370 
millioner passeringer samlet de inn 3,4 mrd. kr 
til Oslopakke 3 i 2021. Selskapet har 30 
ansatte med dybdekunnskap innen teknologi, 
finans og innkreving.

Problem
Fjellinjen som bompengeselskap er regulert av 
teknisk spesifikasjon for AutoPASS Samvirke.
Disse spesifikasjonene er knyttet til spesifikke 
teknologier og krav. Dette fører til at

få leverandører har mulighet for å møte
kravene. Dersom markedet kunne utviklet 
løsninger i henhold til funksjonskrav, kunne 
man høstet gevinster gjennom både lavere 
priser og større muligheter for innovasjon.

Behov
Fjellinjen må redusere sårbarheter som i dag 
er basert på fysiske og statiske bomstasjoner, 
som kun kan regulere eller styre trafikkbildet i 
de aksene hvor de er plassert. Det gir ingen 
dynamisk styring av trafikken i byene. 
Den tekniske løsningen per i dag kan også 
være noe sårbar for vær- og trafikkforhold, 
påkjørsler, etc. 

Muligheter
Bompengeselskapenes systemløsninger 
for bompengeinnkreving er bygget på en slik 
måte at det ikke er viktig hvilken teknologi som

ligger i forkant av innsamlede passeringsdata. 
Så lenge Fjellinjen mottar informasjon 
om kjøretøy for identifisering av eier 
og passeringsdata, vil de kunne kreve 
inn bomavgiften.

Hvorvidt denne informasjonen kommer fra 
våre fysiske bomstasjoner som i dag, om det 
skulle være satellittbasert med GNSS eller 
andre løsninger spiller mindre rolle. 
Systemene som tar imot dataene er bygget for 
å kunne håndtere slike forskjellige datakilder.
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Skyss - Ferge

Problem Behov Muligheter

Kontraktsrisiko overfor leverandørene Langsiktighet og forutsigbarhet i 
kontraktene

Bompenger bør være halvparten av 
billettprisen

Om
Skyss er et fylkeskommunalt kollektivselskap 
som har ansvar for Norges fergetilbud. 
Tjenesten leveres både av staten og fra private 
aktører. Ferge er en del av veinettet. I dette 
intervjuet snakket vi med direktør for skyss, 
Målfrid Vik Sønstabø.

Problem
I flere år har det vært krevende å få forståelse 
for at ferge er en del av veien. Prosessen for å 
få opp ferge har tatt nesten 6 år. På grunn av 
dårlig forutsigbarhet er det vanskelig å lage 
gode kontrakter, og dermed blir det høy risiko 
å skulle forvalte på en god måte. Kontraktene 
er ofte lange, 10-15 år. 

Endringer i veibruksavgiften vil påvirke driften 
til selskapet. Bompenger utgjør ikke så mye, 
men drivstoff på den andre siden er en stor 
del av kontrakten. Når prisene stiger

blir det vanskelig å avgjøre om Ferge skal ta 
kostanden for dette eller ikke. 

Behov
Avtalene med underleverandører er 
kontraktsbasert og med dette er det behov for 
langsiktighet og forutsigbarhet. 

Fergeselskapene skal ta inn totalprisen mot 
kunden. Dette er enten bare billettpris eller 
billettpris med bompenger. Her har 
avregningssentraler fungert godt slik at de 
som skal ha bompengene får dem sendt 
tilbake. Dette flyter i dag godt, og Ferge håper 
det kan fortsette på denne måten. Fremover 
er det også forventet at det vil dukke opp nye 
kostander i forbindelse med veiprising. Da vil 
det bli behov for et godt system for å avgjøre 
hvem som skal ta disse kostandene. Man ser 
allerede et eksempel på en slik debatt når det 

gjelder biodrivstoff. Poenget er at dersom 
myndighetene endrer flyten i pengestrømmer 
må følgekonsekvensene av dette sjekkes ut.

Muligheter
Skyss er usikker på hva som er den beste 
innkrevingsmetoden når det kommer til 
bompenger, men det kan påvirke brukerens 
villighet til å reise ofte eller ikke. Selskapet 
foreslår at bompenger bør utgjøre halvparten 
av billettprisen. 

Det beste for Skyss hadde vært om 
innkrevingen bare skjedde, at andre aktører 
krevde det inn. Å endre måten pengene kreves 
inn på i dag vil være krevende fordi det er 
snakk om store pengestrømmer.
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NAAF

Problem Behov Muligheter

Diesel er som oftest billigere enn 
bensin

At nullutslippskjøretøy beholder sine 
fordeler og at det ikke skal bli dyrere å 

kjøre bil

Veie opp for tapte inntekter ved å gjøre 
diesel like dyr som bensin

Om
Norges Astma- og Allergiforbund jobber for å 
bremse utviklingen av astma, allergi og andre  
overfølsomhetssykdommer. Det er svært viktig 
at de som har sykdommene skal kunne leve 
best mulig med dem. NAAFer inndelt i 10 
regioner og har 47 lokallag landet over. I dette 
intervjuet snakket vi med flere fra ledelsen. 

Problem
Ca. 1,5 millioner nordmenn er i dag rammet av  
diagnoser NAAF assosierer seg med. De ser at 
allergiske sykdommer øker, særlig hos barn. 
Dette er både et helseproblem og et 
samfunnsproblem. 

Slik NAF ser det fokuseres det for mye på 
inntektstapet fra nullutslippskjøretøy. Like 
viktig er problematikken diesel versus bensin. 
Det er ingen logisk grunn til at diesel skal være 

billigere enn bensin. Dieselkjøretøy gir dårlig 
luftkvalitet. Det er særlig eksos fra dieskjøretøy 
som bidrar til økt lokal forurensing ute. 
Partikkelforurensning forverrer allergiske 
luftveissykdommer når sykdommen først har 
oppstått. Ved høy luftforurensing vil allergener 
fra pollen også oppleves verre for 
pollenallergikere. 

Behov
NAAFs overordnede behov er å få ned dagens 
problem med høy luftforurensing i flere store 
norske byer. Det er behov for å begrense 
lokale forurensing. Forebyggende arbeid er 
viktig. Det er også viktig å se på hvordan man 
legger opp veibruksavgiften og bompenger. 

Det bør legges mer vekt på miljø i form av 
helseaspektet når man skal lage nytt system. 
Myndighetene må klare å overholde egne krav

til lokal luftkvaliteten. I mange store byer når 
de ikke dette målet. NAAF blir kontaktet når 
luftkvaliteten er dårlig. Dette er ressurser som 
kunne vært brukt på andre viktige områder. 

Muligheter
Dersom man priser diesel og bensin likt vil 
man på denne måten kunne hentet inn tapte 
inntekter fra nullutslippskjøretøy. 

I et fremtidig system blir det viktig å finne 
andre måter for å samle inn tapte inntekter 
som ikke fjerner insentivet for nullutslipps-
kjøretøy. Et alternativ er å lage et 
vektkomponent. Aksel-trykket og vekten er 
avgjørende for slitasje. 

Videre er NAAF tilknyttet ulike nettverk 
innenfor EU som de kan spille på. De har også 
mange brukerrepresentanter som kan bidra i 
videre arbeid. 
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Veiforvaltere  

Problem Behov Muligheter

Bompengeprosjekter ikke sikres 
inntekter i tråd med politiske 

beslutninger 

Forutsigbar og trygg finansiering Øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 
sikre forutsigbare inntekter og redusere 

lokale miljøkostnader

Problem
Bygging, drift og vedlikehold av vegprosjekter 
og eventuelle andre forhold må finansieres i 
tråd med vedtatte planer. Dette kan innebære 
brukerbetaling gjennom bompenger.

Bruk av rabattordninger og hensyn ut over 
finansiering som skal hensyntas i fastsettelse 
av takster, kan påvirke prosjektets evne til å få 
inn nødvendig finansiering. 

Krav til rabattordninger og utenforliggende 
hensyn kan redusere den samfunns-
økonomiske nytten i et prosjekt, samt gi andre 
uønskede konsekvenser.

Om prosjektet ikke får inn de forutsatte 
bompengeinntektene, vil man utløse 
garantien. Garantisten er i hovedsak 
fylkeskommuner, men også noen kommuner. 
Utløsing av garantiansvaret vil kunne påvirke 
tjenesteyting hos garantisten. 

Det er en uønsket situasjon at 
bompengeprosjekter ikke sikres inntekter i 
tråd med politiske beslutninger.

Behov
Bompengesystemet må i størst mulig grad 
innrettes slik at det kun har ett formål, nemlig 
å sikre forutsatte inntekter til bompenge-
prosjektet.

Et enkelt bompengesystem øker muligheten 
for å kunne få inn forutsatte inntekter, unngå 
negative sideeffekter og gjøre at garantien ikke 
må innløses.

Det er behov for forutsigbar og trygg 
finansiering av utbygging samt drift og 
vedlikehold av veianlegg. 

Muligheter
Konseptvalgutredningen må vurdere: 
• Om de eksterne kostnadene av bilbruk bør

• dekkes inn gjennom veibruksavgiften, ikke 
bompenger.

• Om kø bør defineres som en ekstern 
kostnad og dekkes over veibruksavgiften. 
Dette er særlig aktuelt om det innføres 
veibruksavgift ut fra posisjon/tid.

Det vil om få år være flere nullutslippskjøretøy 
enn kjøretøy med forbrenningsmotor. 
Grunntakst bør derfor settes ut fra 
nullutslippskjøretøy med tillegg for kjøretøy 
med forbrenningsmotor. Det vil være i tråd 
med forurenser betaler-prinsippet.

Må vurdere muligheter for å redusere 
finansierings- og innkrevingskostnader 
(inkludert operatør- og utstederselskaper), 
samt vurdere mer fleksibel innkrevingstid.

Det er viktig å bruke mulighetsrommet til å øke 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet i valg av 
konsept samtidig som vi sikrer forutsigbare 
inntekter og reduserer lokale miljøkostnader. 
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Storby

Problem Behov Muligheter

Fordelene for nullutslippskjøretøy bidrar 
til målkonflikter mht. økonomi, biltrafikk 

og kollektivtrafikk

Forutsigbare inntekter over tid 
Distansebasert veiprising kan bidra til 

større aksept og legitimitet for 
bompengeordningen 

Problem
Fordeler for nullutslippskjøretøy bidrar til en 
betydelig omlegging av kjøretøyparken fra 
kjøretøy med forbrenningsmotor til 
nullutslippskjøretøy. Dette er en villet politikk, 
men økt andel nullutslippskjøretøy har noen 
målkonflikter med hensyn til:

Økonomi
Fordelene for nullutslippskjøretøy medfører 
bl.a. et stort inntektsbortfall i bompenger. 
Reduserte inntekter reduserer muligheten for 
investeringer i kollektiv-, gang- og sykkel-
veitiltak som også skal bidra til å nå trafikk- og 
klimamål.

Biltrafikk
Lavere takster for nullutslippskjøretøy påvirker 
bilbruken. Når det er relativt billig å kjøre bil, er 
det vanskeligere å redusere biltrafikken. og 
mulighetene for å nå/holde nullvekstmålet 
svekkes. Biltrafikken er også kommet opp i 
samme nivå som før pandemien. Den positive 
utviklingen i måloppnåing kan dermed se ut til 
å ha stoppet opp, noe som trolig bl.a. henger 
sammen med fordelene for nullutslipps-
kjøretøy i bomringene.

Kollektivtrafikk
Før pandemien har kollektivtrafikken har hatt
en positiv utvikling i flere år, men den 
utviklingen kan ha snudd. 
Konkurranseforholdet mellom nullutslipps-
kjøretøy og kollektivtrafikken svekkes med lave 
takster for nullutslippskjøretøy. Dette kan gjøre 
det vanskeligere å øke kollektivandelen igjen.

Behov
Byvekstavtalene sikrer gjensidige forpliktelser 
for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape 
et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt 
for framtidens grønne transportløsninger. 

Utbygging av infrastruktur til kollektivtrafikken 
og myke trafikanter blir finansiert av 
bompenger og statlige og fylkeskommunale 
tilskudd. Sviktende finansieringsgrunnlag gjør 
det vanskeligere å kunne bygge ut gang- og 
sykkelveier og å kunne finansiere store 
skinnegående infrastrukturutbygginger, som 
fylkeskommunen har ansvaret for.

Måloppnåelse i forhold til nullvekstmålet er 
også en forutsetning for å kunne få 
belønningsmidler.

transportinfrastruktur. For å sikre 
finansieringen av drift av og investeringer i 
kollektivtrafikken er det behov for forutsigbare 
inntekter over tid. 

Bompengeordningene i byområdene kan 
oppleves som urettferdige siden noen bilister 
belastes mer enn andre. Det er derfor behov 
for en mer rettferdig fordeling av utgiftene, 
både i form av miljøulemper ulike kjøretøy 
forårsaker, og geografisk mellom ulike deler av 
byområdet.

Muligheter
Lokal takstfastsetting kan skape bedre 
samsvar mellom lokale politisk fastsatte 
ambisjoner og fordelingen av belastningen for 
bilistene. Det kan bidra til større lokal aksept 
for valgte løsninger, og bedre målretting av 
tiltakene basert på lokale utfordringer og 
behov. 

Distansebasert veiprising kan bidra til å skape 
bedre samsvar mellom bompenge-
belastningen for bilistene og de ulempene 
trafikken medfører. Det kan bidra til større 
aksept og legitimitet for bompengeordningen.
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