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1) Oppdraget



1) Oppdraget

Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har 
gitt Skatteetaten og Statens vegvesen et felles forprosjekt 
til videre utredning av et system for fastsettelse og 
innkreving av veibruksavgift og bompenger

Kostnader
Forprosjektet må skissere kostnader ved innføring av et 
slikt system, herunder:
• Utviklingskostnader for Skattedirektoratet og Statens 

vegvesen ved utvikling av et slikt system og 
administrative kostnader ved å forvalte systemet, bl.a. 
system- og kontrollkostnader

• Investeringskostnader for OBU (On-Board Unit)-er 
og/eller eventuelt andre tekniske enheter

• Installeringskostnader for teknisk løsning
• Forvaltningskostnader
Estimatene vil gi et grunnlag for å utarbeide en 
samfunnsøkonomisk analyse på et senere tidspunkt. 

Prosjektet skal vurdere de estimerte investerings-, drifts-
og vedlikeholdskostnadene ved et fremtidig system opp 
mot dagens innkrevingskostnader for veibruksavgift på 
drivstoff og dagens innkrevings- og finansieringskostnader 
ved bompengesystemet. Prosjektet skal også sammenligne 
kostnadene ved et felles innkrevingssystem med 
alternativet med to systemer; et nytt system for innkreving 
av posisjonsbasert veibruksavgift og videreføring av dagens 
bompengeinnkrevingssystem.

Teknisk løsning
Prosjektet må vurdere alternative tekniske løsninger og 
komme med en anbefaling til teknisk løsning. Prosjektet må 
identifisere kritiske faktorer for teknisk løsning og 
sårbarhetspunkter. Det må vurderes om det skal utformes 
et system for alternativ beregning ved teknisk svikt.
Videre bes det om vurderinger av en hensiktsmessig 
definisjon av objektet (registrerte, uregistrerte, 
ansvarsforsikrede kjøretøy) og subjektet (eier, bruker mv.), 
og det må foretas vurderinger av hvordan eierskifter av 
kjøretøy (subjekter) skal behandles i et nytt system.



Oppdraget
Oppdraget ble høsten 2021 justert ved at det 
gjennomføres en forstudie med Konseptvalgutredning, 
herunder et vedlegg med «Vurdering av tekniske 
løsninger».

Denne presentasjonen gir foreløpig status for tekniske 
løsninger. To forskningsprosjekter støttet av 
Forskningsrådet samt ett påbegynt teknologiprosjekt har 
gitt innspill til tekniske løsninger. Konklusjonene her 
kommer som følge av denne erfaringsinnhentingen.

Kritiske faktorer for teknisk løsning og sårbarhetspunkter 
er identifisert, mens noen av analysene i forsknings-
prosjektene er ikke sluttført per september 2022.

.



2) Potensielle tekniske løsninger



2 Potensielle tekniske løsninger 

Gjennom markedskontakt og egne forskningsprosjekter 
har Skatteetaten og Statens vegvesen identifisert ulike 
tekniske løsninger som potensielt kan svare ut 
utfordringen med å etablere et system for fastsettelse og 
innkreving av veibruksavgift og bompenger.  

• Ønsker man en enkel og billig utrulling bygger man 
videre på dagens bompengesystem og kombinerer 
dette med en ny ordning for innmelding av kjørelengde 
for betaling av veibruksavgift.  

• Er man villig til å ta en større kostnad og bruke mer tid 
på implementering, kan C-ITS (Cooperative Intelligent 
Transport Systems) være den beste løsningen.

Ved å velge en løsning som registrerer tid og sted har man 
muligheter til å påvirke reisemiddelvalg og reisemål i større 
grad enn med en flat avgift. Ved å bruke prismekanismer 
kan man redusere antall kjøretøy i et område med 
kapasitetsproblemer eller høye miljøutslipp.  

Ved posisjonsbasert datainnhenting kan data om hvor 
bilen har kjørt kan enten lagres lokalt i et datahvelv 
i kjøretøyet eller overføres til et sentralt register. En 
veibruksavgift basert på GNSS eller 4G/5G kan inkludere 
prismodeller som tar høyde for hvor du har kjørt 
(sentralt/ruralt) og når du kjørte (etterspørselsstyring).



Potensielle tekniske løsninger 

1. AutoPass og innmeldt eller automatisk avlest kjørelengde.
I dette alternativet beholdes AutoPASS brikke for bompenger 
samtidig som veibruksavgift for bensin og diesel fortsatt 
legges på pumpepris. For elbiler kan veibruksavgift kan 
etableres som en flat avgift for norske kjøretøy basert på 
innmelding eller automatisk avlesning av utkjørt distanse i 
en periode.

2. App (+OBD-Dongle+brikke). En app-løsning kan være basert 
på en tynn klient eller tykk klient. Har man en tynn klient 
overføres alle data til et sentralt register for behandling for 
avgiftsberegning og kontroll. Når man bruker en tykk klient er 
det kun pris for turen som overføres. Bruk av dongle eller 
brikke inngår i kontrollrutiner på ulike måter.

3. GNSS-modem. Denne løsningen er basert på en tynn 
klient. En tynn løsning basert på en rimelig kjørplattform vil 
sannsynligvis være mer sårbar for datainnbrudd. Konseptet 
vil ha noe lavere investeringskostnader per kjøretøy enn 
alternativ 4, men med en tynn løsning vil man ha 
vesentlig høyere utviklingskostnad for den sentrale 
dataløsningen.

4. GNSS med C-ITS løsning. Ved å utstyre et kjøretøy med en 
OBU (On-Board Unit) får man en sterk kjøreplattform som 
kan bruke GNSS til posisjonering. I Norge har Datatilsynet 
anbefalt en tykk klient, det vil si løsning der posisjonsdataene 
blir liggende lokalt i kjøretøyet og man kun videreformidler 
beregnet kostnad. Dette medfører at alle prisregler må ligge 
lokalt i enhet som beregner avgifter.

5. Integrert i kjøretøy fra fabrikk. GNSS løsning integrert i bil er i 
prinsippet lik som henholdsvis alternativ 3 (tynn klient) og 
alternativ 4 (tykk klient), men der kjøreplattformen er 
infortainment systemet i kjøretøyet.

6. 4G/5G posisjonering av SIM-kort med basestasjoner.
Posisjonering med mobildata er en potensiell rimelig metode 
for å beregne posisjonering og utkjørt distanse. Når et sim-
kort er koblet opp mot en eller flere basestasjoner blir 
posisjonen til sim-kortet og enheten beregnet. Prosjektet 
følger uttesting av 4G/5G tracking via NFR-prosjektet 
GeoTracks.



Potensielle tekniske løsninger 

Et nytt konsept for innkreving av veibruksavgift og bompenger 
bør kombinere ulike teknisk løsning der brukerne får valgfrihet 
til å bestemme den løsningen som passer best for dem. Gitt 
en slik tilnærming gjennomgår vi i prinsippet fire ulike 
alternativer:

• AutoPASS og innmeldt eller automatisk avlest kjørelengde

• GNSS posisjonering med tynn klient på tre ulike plattformer 
(mobil, OBU og integrert i kjøretøy)

• GNSS posisjonering med tykk klient på tre ulike plattformer 
(mobil, OBU og integrert i kjøretøy)

• 4G/5G Tracking

Ved å velge enten tykk eller tynn klient (der data lagres og 
prosesseres henholdsvis lokalt i kjøretøyet eller i et sentralt 
register) med flere kjøreplattformer oppnår man valgfrihet for 
brukerne innenfor en og samme løsning.



En tynn klient overfører alle GNSS posisjoner til en 
sentral dataløsning der man bruker mapmaching med 
oppdaterte kart. Dette gir at man også kan prise ulike 
veityper ulikt innenfor ett og samme område. 

En tykk klient innebærer at alle data om utkjørt distanse 
og beregning av prising skjer lokalt i en enhet i 
kjøretøyet. Det er utfordrende å holde oppdaterte kart 
og prismatriser i alle enheter. Da er det lettere å bruke 
geofencing.

Erfaringer med pilotering av veiprising tilsier at det kan være noen prinsipielle forskjeller mellom en tynn og en tykk klient når 
det kommer til metoden for beregning av utkjørt distanse, noe som er selve grunnlaget for avgiftsberegningen.  

Tykk og tynn klient



Løsningskriterier 

I gjennomgangen av de tekniske løsningene har vi valgt å forholde oss til syv 
prinsipper i tillegg til den tekniske løsningen med sine fordeler og ulemper.

• Fleksibilitet – hvordan tilpasse systemet til endrede politiske og trafikale mål?

• Kontroll/sikkerhet – hvordan håndtere jamming, spoofing, hacking osv.?

• Førerinteraksjon – Hvordan sikre at sjåfør får informasjon for på kunne ta 
bevisste valg?

• Personvern – Hvordan sikre anonymitet og samtidig kunne gi innsyn?

• Transisjon – Hvordan håndtere en overgang fra dagens system til veiprising?

• Interoperabilitet – Hvordan sikre at systemet er i samsvar med EUs EETS-
direktiv?

• Kostnader – Hvordan sikre kostnadseffektiv implementering og drift?
Disse betraktningene er flyttet til alternativanalyser.



3) Grunnlag fra Statens vegvesen 
sin pilotering



Statens vegvesen har gjennomført en pilot i Trondheim for å vurdere 
modenhetsgraden av veiprisingsteknologi. Fokus i piloten har vært på 
driftssikkerhet, førerinteraksjon, brukeraksept, personvern og databehandling.

Utkjørt distanse ble logget ved GNSS bevegelse og var ikke 
knyttet til vegnett. Tunneler, broer og fergesamband ble
identifisert spesielt. Utkjørt distanse sammen med geofence soner dannet 
grunnlaget for posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger.

Lokal datalagring med kun overføring av betalingsinformasjon

• Følger Datatilsynets anbefaling om GDPR

• Kan gjenbruke baksystem og organisering av bompengesektoren

Prosjektet kan skille mellom pengestrømmer for veibruksavgift og bompenger 

Pilotering av veibruksavgift og bompenger ved GNSS

Alle kjøretøy i GeoFlow forsøket hadde AutoPASS brikker som 
registrerte og belastet på vanlig måte.

Ved å registrere kjøring innenfor bompunktene beregnes en 
tilsvarende distansebasert avgift. 



Prosesseringsenhet (ITS-stasjonen) som her er vist i hanskerom legges skjult. 
Enheten bruker strøm fra bilen når den startes. 

Data som posisjon, reiserute og ukjørt distanse og avgifter i ulike soner kan vises ved 
app koblet mot prosesseringsenhet via blåtann. Bruk av app er frivillig.  

Pilotering - utstyrsplassering

En antenne i frontvinduet er eneste synlige delen av utstyret innen 
GeoFlow konseptet.  



En sikkerhetsvurderingen 
fra SINTEF Digital tilsier 
at av 291 oppgitte trusler 
i ISO 19299, er 217 
funnet å være relevante 
for GeoFlow, og 83 av 
disse blir betydelig 
redusert av den tykke 
klientdesignen. 

Truslene som ikke 
dempes av den tykke 
klientdesignen, dempes 
for det meste av andre 
sikkerhetstiltak.

Spesielt jamming og 
spoofing er studert ved 
praktiske forsøk – nå sist 
på Andøya sammen med 
Nkom og Forsvarets 

forskningsinstitutt.

Pilotering av veibruksavgift og bompenger ved GNSS



Integrert i nye kjøretøy

Sammen med Polestar og Q-Free har Statens vegvesen overført tykk og tynn 

klient fra GeoFlow til infotainment system i Polestar. Nye kjøretøy kan tilby en 

kjøreplattform tilsvarer funksjonaliteten som OBU-en i GeoFlow prosjektet. 

Pilotering – utvidelser med alternative kjøreplattformer

Som app i smarttelefon

Aventi og Kapsch har sammen med TØI utviklet en app som 

automatisk starter veiprising når man setter seg inn i bilen. 

Konseptet er satt opp som en tynn klient. Statens vegvesen følger 

prosjektet.  



Jamming og Spoofing
• Jamming, som betyr å blokkere GNSS signaler, og spoofing, som betyr å endre posisjon gitt ved GNSS signaler, er to 

teknikker som potensielt kan skade et konsept der man å registrere posisjoner og bevegelse som grunnlag for 
posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger.

• Statens vegvesen har sammen med Nkom og Forsvarets forskningsinstitutt prøvd ut jamming og spoofing for å skaffe 
førstehånds kunnskap om problemstillingen gjennom jammetester i 2021 og 2022. 

• Det er kjent at jamming kan forstyrre GNSS signaler i en lastebil, men hvordan kan man oppdage og eventuelt forhindre 
at posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger forstyrres og eventuelt lures? Forsøkene fra Andøya sept 2022 viser at: 

• En jammer i et kjøretøy vil hindre GNSS signaler for både OBU, integrert løsning og App. 

• En jammer i et kjøretøy før eller etter aktuelt kjøretøy blokkerer ikke for GNSS signaler.

• En jammer i et kjøretøy som passerer i motsatt retning forstyrrer kun i en kort periode, noen sekunder. 

• Spoofing er så krevende teknisk at det ikke er en aktuelt problemstilling i en vesentlig omfang per i dag.

• For å hindre omfattende problemer med jamming og spoofing må et eventuelt oppsett for posisjonsbasert  
veibruksavgift og bompenger benytte både intern og ekstern kontroll. 

• Intern kontroll betyr at enheten bruker andre mekanismer for å verifisere bevegelse. Dette kan for eksempel være 
treghetssensorer eller posisjonering av enheten ved hjelp av basestasjoner og kjente wifi nettverk. 

• Ekstern kontroll omfatter vegkantutstyr for identifisering av kjøretøy i kontrollsnitt som samstemmes med 
posisjonsbestemmelser gitt ved utstyret i kjøretøyet. Alternativt kan kjøretøy trackes ved 5G teknologi i områder 
med god dekning for å samstemme med posisjonsbestemmelser gitt ved utstyret i kjøretøyet.

• Om kontrollutstyr i et kjøretøy jevnlig hindres å følge GNSS signaler blir det et spørsmål om GNSS logging er riktig teknikk 
for dette kjøretøyet. Kanskje blir et oblat et alternativ? 



4) Gjennomgang av løsninger



Alternativ T1 – AutoPASS og innmeldt kjørelengde (1)

I dette alternativet beholdes AutoPASS for bompenger samtidig 
som veibruksavgift for bensin og diesel fortsatt legges på 
pumpepris.

For elbiler kan veibruksavgift kan etableres som en flat avgift for 
norske kjøretøy basert på innmelding eller automatisk avlesning 
av utkjørt distanse i en periode. Utkjørt distanse kan kombineres 
med data om kjøretøyets egenskaper for å differensiere mellom 
utslippsklasser, vekt og andre relevante egenskaper. 
Innmeldingen kan eventuelt kombineres med dagens 
forsikringsordninger, man kan få innmeldt kjørelengde fra 
bilfabrikanter eller man kan etablere en egen løsning for 
innmelding. Innmelding gjøres allerede i dag årlig i forbindelse 
med bilforsikring.

Den innmeldte distansen kan også omfatte kjørerute. Da må fører 
eller bileier oppgi kjørerute for hver eneste tur som bakgrunn for 
beregning av posisjonsbasert veibruksavgift. En slik tilnærming 
anses som uaktuell for personbiler i Norge både på bakgrunn av 
praktisk gjennomførbarhet, kontrollmuligheter og personvern.

Vi har derfor kun vurdert en innmelding av total kjørelengde i en 
periode uten å ta hensyn til hvor man kjører. En slik tilnærming 
har samtidig svakheter i forhold til eventuell kjørelengde i 
utlandet og håndtering av kjørelengde for hybridbiler. Her kan det 
argumenteres for at det er norsk energiforbruk som 
avgiftsbelegges, men konseptet må vurderes spesielt dersom 
andre land lager tilsvarende ordninger.

Konseptet med innsamling av utkjørt distanse kan eventuelt skje 
ved at bileier blir pålagt å rapportere antall kjørte kilometer for et 
kjøretøy i en tidsperiode.

I dette alternativet kan det vurderes om AutoPASS skal utvides til 
å omfatte eksterne kostnader i tillegg til dagens hensikt. Man vil 
da sannsynligvis få en større forskjell mellom takster innenfor og 
utenfor rushtider.



Alternativ T1 – AutoPASS og innmeldt kjørelengde (2)

Fleksibilitet
Konseptet har stor fleksibilitet ved at priser for veibruksavgift og 
eksterne kostnader kan vurderes fortløpende. Teknisk sett er det 
mindre problemer med å endre priser.

Kontroll/sikkerhet
Det er kjente problemer med å hente utkjørt distanse fra 
speedometer i kjøretøy. Speedometrene kan være noen prosent 
unøyaktige samt de kan kobles ut på eldre og mellomgamle 
kjøretøy. Dette kan gi kredibilitetsproblemet til et slik konsept. 
Data om ukjørt distanse kan også etter hvert hentes fra OEM-er 
sine skyer som er i kontakt med nyere kjøretøy og logger data 
fortløpende om kjøretøy fra egen produksjonslinje. Det er også 
mulig å koble inn en enhet som leser km-stand fra kjøretøyets 
system og rapporterer denne inn automatisk.

Førerinteraksjon
Alternativ 1 med veibruksavgift via en fast kilometeravgift 
kombinert med bompenger, som også omfatter eksterne 
kostnader, gir ikke fører en direkte oppfordring om å endre 
reisemiddelvalg og reisemønster og dermed klimautslipp. Det vil 
ikke være en direkte interaksjon med fører i dette konseptet.

Personvern
Krav til personvern vil kunne oppfylles. Utkjørt distanse i en 
periode må kunne karakteriseres som mindre kontroversielt siden 
vi allerede oppgir denne informasjonen ved inngåelse av 
forsikring.

Transisjon
Overgang til alternativ 1 kan være gunstig. Man kan starte med 
elbiler som mangler i dagens ordning for veibruksavgift og gradvis 
øke takster samt utvide antall kjøretøykategorier som er involvert i 
konseptet. Det er mulig også å beholde dagens løsninger for 
bensin og diesel kjøretøy for å unngå store prisforskjeller på 
grensene til Norge.

Interoperabilitet
Det må undersøkes om man kan ha ulike ordninger for bensin, 
diesel og elektriske kjøretøy.



Alternativ T2 – App løsning med dongle eller brikke (1)

I kollektivtrafikk er det vanlig å kjøpe en enkeltbillett eller et 
periodekort via en smarttelefon. Det er den reisendes ansvar å ha 
en godkjent billett og kollektivselskapene gjennomfører 
billettkontroller. På tilsvarende måte kan man etablere en løsning 
der reisende skal aktivere en app før en starter reisen slik at ruten 
blir kartlagt ved GNSS data og riktig veibruksavgift eller veiprising 
blir beregnet. En app-løsning kan være basert på en tynn klient 
eller tykk klient. Har man en tynn klient overføres alle data til en 
sentral for behandling for avgiftsberegning og kontroll. Når man 
bruker en tykk klient er det kun pris for turen som overføres.

Bruk av dongle eller brikke kan inngå i kontrollrutiner på ulike 
måter. 

Man kan velge flere kontrollregimer som kan fungere alene eller 
sammen: 
• Samsvarskontroll mellom registreringer og videolesning av 

bilnummer i faste og mobile kontrollsnitt
• Verifisering av app via OBD dongle
• Verifisering av app via brikke
• Verifisering av app mot bilens unike WLAN/SID/Mac

Behovet for verifisering av en flyktig tilnærming som en app tilsier 
at kontrollregimet bør være tilstrekkelig sterkt til at kontroll-
frekvensen oppleves som reell for brukerne. 

Dette kan man få på plass i byer og tettsteder, mens deler av 
vegnettet i spredtbygde strøk vil oppleves som utenfor kontroll. 
En enklere tilnærming kan derfor være en basis veibruksavgift via 
et manuelt innmeldingssystem (antall km per år), der 
appløsningen brukes til trengselsavgifter i tettbygde strøk og i 
byer. 

Betalingsløsningene vil sannsynligvis være forskjellige. 
• Ved en tykk klient vil beregnet betaling for turen(e) kunne 

overføres til AutoPASS kjerne og behandles videre i det 
eksisterende konseptet med bomselskaper.

• Ved en tynn klient må det etableres en sentral løsning for 
avgiftsberegning og kontroll. Det kan da være aktuelt å bygge 
opp nye kunderelasjoner i den nye løsningen med tilhørende 
innkreving.

I noen modeller at det ikke er nødvendig å eie bilen for å bli 
fakturert for veibruksavgift eller bomavgift. Hvis eier av bilen 
(privat person, leasingselskap, bil-utleie selskap) gir samtykke til 
en annen person i “Bil-appen” vil vedkommende som låner bilen 
få tilsendt alle regninger som bomavgifter og veibruksavgift i den 
perioden som samtykke er gitt. Med samtykke-løsningen vil man 
ha mulighet til å låne en bil og betale de daglig driftskostnadene 
på en bil utenom trafikkforsikringsavtalen.  



Alternativ T2 – App løsning med dongle eller brikke (2)

Fleksibilitet
Konseptet har stor fleksibilitet ved at priser for veibruksavgift og 
eksterne kostnader kan vurderes fortløpende. Teknisk sett er det 
mindre problemer med å endre priser.

Kontroll/sikkerhet
Det er kjente problemer med å hente utkjørt distanse fra 
speedometer i kjøretøy. Speedometrene kan være noen prosent 
unøyaktige samt de kan kobles ut på eldre og mellomgamle 
kjøretøy. Dette kan gi kredibilitetsproblemet til et slik konsept. 
Data om ukjørt distanse kan også etter hvert hentes fra OEM-er 
sine skyer som er i kontakt med nyere kjøretøy og logger data 
fortløpende om kjøretøy fra egen produksjonslinje.

Førerinteraksjon
Alternativ 1 med veibruksavgift via en fast kilometeravgift 
kombinert med bompenger, som også omfatter eksterne 
kostnader, gir ikke fører en direkte oppfordring om å endre 
reisemiddelvalg og reisemønster og dermed klimautslipp. Det vil 
ikke være en direkte interaksjon med fører i dette konseptet.

Personvern
Krav til personvern vil kunne oppfylles. Utkjørt distanse i en 
periode må kunne karakteriseres som lite kontroversielt siden vi 
allerede oppgir denne informasjonen ved inngåelse av forsikring.

Transisjon
Overgang til alternativ 1 kan være gunstig. Man kan starte med 
elbiler som mangler i dagens ordning for veibruksavgift og gradvis 
øke takster samt utvide antall kjøretøykategorier som er involvert i 
konseptet. Det er mulig også å beholde dagens løsninger for 
bensin og diesel kjøretøy for å unngå store prisforskjeller på 
grensene til Norge.

Interoperabilitet
Det må undersøkes om man kan ha ulike ordninger for bensin, 
diesel og hybride og elektriske kjøretøy.

Prosjektet følger to utviklinger av slike app konsepter ved Norbit 
og Kapsch/Aventi. 



Alternativ T3 – GNSS-enhet, tynn klient (1)

Tilrettelegging av software og utvidelser av enkle GNSS enheter, 
som for eksempel enheter ment for kjøregodtgjørelse, som en 
plattform for betaling av veibruksavgift og bompenger for alle 
kjøretøy er en mulighet.

Intensjonen her er å benytte et utstyrssett som er rimelig. Dette 
vil eventuelt være en kjøreplattform som krever en spesiell 
oppfølging fra utsteder/operatør. Normalt sett vil en smarttelefon 
som i alternativ T2 og en dedikert OBU som i alternativ T5 gi 
bedre tracking og bedre kontrollmuligheter. Dette antas å gi en 
mer rettferdig belastning.

Vi har ikke omfattende utprøvinger av utstyr i denne kategorien, 
kun en mer generell erfaring fra tidligere tester i NFR-prosjektet 
GeoSUM. Avstand mellom datapunkter og dermed map matching 
kan gi utfordringer i de mest tette byområdene uten at vi kan si at 
dette kan kategorisk gjelder alle alternativ. 

Ved bedre kjøreplattformer (GNSS-enheter) får man posisjonering 
som ligger tett opptil en OBU som omtales i alternativ T4.



Alternativ T3 – GNSS-enhet, tynn klient (2)

Fleksibilitet
Konseptet har stor fleksibilitet ved at man kan endre prisregime 
enkelt. Med endrede politiske eller trafikale mål kan man enkelt 
gjøre endringer i regler for avgiftsberegning.  

Kontroll/sikkerhet 
Det kan være problematisk å kontrollere kjøreplattformer under 
alternativ 3 uten å stanse og kontrollere kjøretøy. 

Førerinteraksjon
Alternativ 3 gir ikke fører en direkte oppfordring om å endre 
reisemiddelvalg og reisemønster og dermed klimautslipp. Det vil 

ikke være en direkte interaksjon med fører i dette konseptet.   

Personvern
En tynn løsning basert på en rimelig kjøreplattform vil 
sannsynligvis være mer sårbar for datainnbrudd. Dette kan gi 
konseptet miskreditt og mer motstand enn ønskelig i opinionen. 
Løsningen baserer seg et baksystem for at man skal kunne 
kontrollere at kjøretøyene betaler som forutsatt. Dette bryter med 
anbefalinger fra Datatilsynet og vil kreve mer av dem som skal 
både vedta og drifte konseptet. På samme måte som ved 
mobiltelefoni må data beskyttes, med forskjellen at man ikke 
normalt kan slå av tracking ved en GNSS-enhet med tynn klient. 

Transisjon
På samme måte som ved foregående alternativ kan også en 
GNSS-enhet basert på en tynn klient innføres gradvis først for 
veibruksavgift for elbiler. Forskjellen fra alternativ 1 er at man her 
kan legge eksterne kostnader på veibruksavgiften siden vi har 
posisjonsbaserte observasjoner. 

Interoperabilitet
Konseptet bør kunne utformes i samsvar med EU sitt EETS-
direktiv. 



Alternativ T4 – GNSS-enhet, tykk klient (1)

Ved å utstyre et kjøretøy med en OBU får man en sterk 
kjøreplattform som kan bruke GNSS til posisjonering. I Norge har 
Datatilsynet anbefalt en tykk klient, det vil si en løsning der 
posisjonsdataene blir liggende lokalt i kjøretøyet og man kun 
videreformidler beregnet kostnad. Dette medfører at alle 
prisregler må ligge lokalt i enhet som beregner avgifter. 

I dette konseptet tar vi utgangspunkt i erfaringer fra NFR-
prosjektet GeoFlow, der vi prøver ut en OBU som har lastet ned 
geofencer med tilhørende prisregler ved en demonstrator i 
Trondheim. 

I konseptet har vi den første norske utprøvingen av PKI sertifikater 
(europeisk standardisering som sikrer at den som leser 
informasjonen kan være trygg på at riktig part har publisert 
informasjonen). Vi har også lagring av kjøredata i et hvelv der kun 
eier av kjøretøy har tilgang til å hente ut sporene og der eier har 
valget om sporene skal deles ved behov. Vi prøver ut kontroll av 
OBU’er ved veikantutstyr samt overfører betalingsinformasjon til 
AutoPASS-kjerne. 

Konseptet er derfor tatt mange steg for å gi en best mulig 
trygghet for konseptets modenhet og for å avdekke behov for 
forfining ved en eventuell implementasjon. 



Alternativ T4 – GNSS-enhet, tykk klient (2)

Fleksibilitet
Konseptet vil ha stor fleksibilitet ved at man kan endre prisregime 
enkelt. Med endrede politiske eller trafikale mål kan man enkelt 
gjøre endringer i regler for avgiftsberegning. Konseptet kan kjøre 
veibruksavgift og bompenger parallelt og kan legge eksterne 
kostnader til den siden man ønsker til enhver tid. 

Kontroll/sikkerhet 
OBU-er kan kontrolleres ved veikantutstyr der videokamera leser 
kjøretøyet nummer og ber om bekreftelse fra tilhørende OBU om 
status. Veikantutstyret kan være både ved faste installasjoner og 
mobilt. 

Førerinteraksjon
Alternativ 4 med OBU kan gi en god førerinteraksjon og kan 
prinsipielt fungere som en fellesløsning for veibruksavgift og 
bompenger. Fører kan fortløpende bli informert om prisregime og 
tilpasse kjøringen sin til dette ved å koble en smarttelefon via 
blåtann til OBU-en. Ved en partiell løsning der kun elbiler 
omfattes av krav om bruk av appløsning kan dette medvirke til at 
denne trafikantgruppen blir en «first mover» mot mer 
miljøvennlige reisevalg. 

Personvern
En tykk løsning der dataene ligger i et hvelv lokalt i kjøretøyet 
oppfyller krav til personvern. Datatilsynet har anbefalt denne 
løsningen. 

Transisjon
En innføring av OBU kan gjøres gradvis ved at elbiler blir de første 
kjøretøyene med mulighet for denne løsningen. GNSS med C-ITS 
løsning kan omfatte både veibruksavgift og bompenger der begge 
konseptene kan behandles som separate pengestrømmer. 
Bompenger kan innføres både ved snitt og ved utkjørt distanse i 
et område. 

Interoperabilitet
Konseptet kan utformes i samsvar med EU sitt EETS-direktiv. 



Alternativ T5 – GNSS løsning integrert i bil (1)

Alternativ 5 – GNSS løsning integrert i bil er i prinsippet lik som 
henholdsvis alternativ T3 (tynn klient) og alternativ T4 (tykk klient), 
men med en annen kjøreplattform. Dagens muligheter for å legge 
inn eksterne apper i kjøretøyets infotainment system er fortsatt 
begrensede, men det er sannsynlig at kjøretøy vil utvikle seg som 
software plattform på samme måte som smarttelefoner.

Utgangspunktet for omtale av dette konseptet er et forsøk med å 
legge inn GeoFlow software i Polestar 2 sitt infotainment system.

Vi er klar over at dagens løsning med utvikling av Android
Automotive Application er på et tidlig stadium for biler som 
kjøreplattform for apper, mens vi samtidig ser at det er begrenset 
med antall systemer som er aktuelle for bilindustrien.

Det som mulig å bruke både tynn og tykk klient integrert i 
kjøretøys infotainment system. Ved å koble seg til kjøretøyets 
kilometerteller (odometer) kan en appløsning ha svært god 
kontroll på at systemet er aktivt ved kjøring. 



Alternativ T5 – GNSS løsning integrert i bil (2)

Fleksibilitet
Konseptet vil ha stor fleksibilitet ved at man kan endre prisregime 
enkelt. Med endrede politiske eller trafikale mål kan man enkelt 
gjøre endringer i regler for avgiftsberegning.  

Kontroll/sikkerhet 
Om veibruksavgift og bompenger registreres ved en separat app i 
kjøretøyet vil et moderne kjøretøy kunne registrere og rapportere 
om appen blir satt ut av spill. Sporene må lagres lokalt, noe som 
setter krav til kjøreplattformen. 

Førerinteraksjon
GNSS løsning integrert i kjøretøy vil kunne gi den beste 
integrasjonen med fører fordi man kan formidle pris integrert 
med annen relevant informasjon i kjøretøyets dashboard. 

Personvern
En tykk løsning der dataene ligger i et hvelv lokalt i kjøretøyet 
oppfyller alle krav til personvern. Datatilsynet har anbefalt denne 
løsningen. 

Transisjon
GNSS løsning integrert i kjøretøy vil være en sen løsning i tid for 
veiprising som kun vil omfatte nye kjøretøy. Denne muligheten vil 
likevel kunne være svært viktig for å få ned de totale kostandene 
ved å innføre veiprising som prinsipp for veibruksavgift og 
bompenger. 

Interoperabilitet
Konseptet kan utformes i samsvar med EU sitt EETS-direktiv. 



Alternativ T6 – 4G/5G tracking (1)

Posisjonering av sim-kort ved basestasjoner er en potensiell 
rimelig metode for å beregne posisjonering og utkjørt distanse. 
Når et sim-kort er koblet opp mot en eller flere basestasjoner blir 
posisjonen til sim-kortet og enheten beregnet fra baksystemet. 
Denne posisjonen endrer seg når en beveger seg og kobler seg 
opp mot andre basestasjoner. Det er usikkert hvor nøyaktig 
posisjonering LTE-A (4G) og 5G kan tilby og derfor blir dette 
uttestet gjennom pilotprosjektet GeoTracks. Ved bruk av 
mobildata vil kjøretøyet ha et dedikert sim-kort som enten logges 
gjennom hele kjøreturen eller i bestemte områder som 
byområder eller lignende.

Prosjektet følger uttesting av 4G/5G tracking via NFR-prosjektet 
GeoTracks. Med kun et sim-kort plassert i kjøretøy kan dette være 
en særdeles innovativ løsning.

I 4G/5G tracking ønsker vi å forfølge to ulike prinsipper for å 
vurdere om de kan anvendes. Det første alternativet er en 
microveiprising der forflytning mellom mindre soner kan prises 
som en forfinet bomring. Dette alternativet passer først og fremt 
for byområder.

Det andre alternativet for 4G/5G tracking er en tradisjonell 
posisjonering kombinert med map matching. I alternativet på 
neste side viser grønne prikker 4G posisjonering mens de blå 
linjene viser GNSS posisjonering av en smarttelefon.

Prosjektet følger flere alternative tekniske løsninger, men vi har 
ikke funnet et fullverdig konsept for tracking via mobilnettet enda. 
Målsetningen er å konkludere her i løpet av våren 2023.



Alternativ T6 – 4G/5G tracking (2)

Fleksibilitet
Konseptet vil eventuelt ha stor fleksibilitet ved at man kan endre 
prisregime enkelt. Med endrede politiske eller trafikale mål kan 
man enkelt gjøre endringer i regler for avgiftsberegning. 

Kontroll/sikkerhet 
Usikkert

Førerinteraksjon
Usikkert

Personvern
Teleselskap må beskytte spor på samme måte som øvrige 
personrelaterte data ved mobiltelefoni. Det forutsettes derfor at 
dette kan løses. 

Transisjon
Om en kan registrere og beregne veibruksavgift og bompenger 
via mobilnettet vil en innføring av dette konseptet kunne gjøres 
smidig der gruppe for gruppe overføres

Interoperabilitet
Konseptet kan utformes i samsvar med EU sitt EETS-direktiv. 



5) Vurderinger og anbefalinger



Vurderinger og anbefalinger

Forslagene som er fremsatt her kan også kombineres. 
AutoPASS og innmeldt distanse kan gjennomføres raskt uten 
vesentlige tekniske utfordringer. Dette konseptet tar opp 
mangelen med veibruksavgift for elbiler, men gir ingen av de 
styringsmekanismene vi ønsker for trafikken. 

Ved GNSS-posisjon i en mobil app kan det vurderes både for 
tynn og tykk klient at veibruksavgiften først kreves inn ved 
innmeldt distanse for deretter å legges på ved et ytterligere lag 
for forsinkelser, utslipp osv i tettbygde strøk og i byer. 

GNSS-posisjon med tynn klient kan gi en fleksibel løsning, men 
har noen utfordringer med personvern. Dette kan 
sannsynligvis bli en helt ny løsning der dagens utstedere og 
bompengeselskaper ikke får videreført sine roller. Siden denne 
løsningen er rimeligere enn GNSS-posisjon med tykk klient er 
det et åpent spørsmål om løsningen er å foretrekke generelt 
sett i Europa. 

GNSS-posisjon med tykk klient er den etterspurte løsningen i 
Norge. Løsningen er god i forhold til personvern og er 
fleksibel. Løsningen åpner også for andre anvendelser som 
betalings-, informasjons- og styringsløsninger. 

Veibruksavgift og bompenger kan kjøres parallelt på alle de tre 
mer avanserte løsningene. 



Anbefaling til KVU fra teknisk utprøving

• Tilby et fleksibelt oppsett der bruker kan velge teknologi som passer hen. 
Anbefalte teknologier:

• OBU

• Integrert løsning i nye biler

• App i smarttelefon

• Alle løsningene baserer seg på GNSS og krever mobildata, men der de to 
siste kan bruke allerede eksisterende løsninger for datadeling. 

• Ved veibruksavgift i to soner tar man ut lite data fra sporingen for å 
dekke behovet for tosone betaling. 

Veibruksavgift i to soner fra et teknisk perspektiv

Veibruksavgift

Bompenger

Felles ordning for kjøretøy med 
forbrenningsmotor og nullutslippsbiler.
To satser, en for byer og en for 
landsbygd/tettsted

Felles system og lik pris for kjøretøy med 
forbrenningsmotor og nullutslippsbiler.
Lokale satser for bompenger fortsetter
Rushtid avgift gjennom veikantutstyr



Anbefaling til KVU fra teknisk utprøving

• Tilby et fleksibelt oppsett der bruker kan velge teknologi som passer hen. 
Anbefalte teknologier:

• OBU

• Integrert løsning i nye biler

• App i smarttelefon

• Alle løsningene baserer seg på GNSS og krever mobildata, men der de to siste 
kan bruke allerede eksisterende løsninger for datadeling. 

• Ved felles ordning for veibruksavgift og bompenger (veiprising) bruker man 
mer data fra sporingen, for å variere prisstrategien i forhold til eksterne 
kostnader.

• Veibruksavgift og bompenger kan fortsatt beregnes separat og holdes adskilt 
fra et teknisk perspektiv. 

Veiprising fra et teknisk perspektiv

Felles ordning for Veibruksavgift og 
bompenger (Veiprising) med ulike 
satser primært for å gjenspeile 
de eksterne kostnader og finansiering 
av samferdselsprosjekter

Pris for bruk av vei kan variere med 
hvor du kjører, når du kjører og 
egenskaper ved kjøretøyet.

Sone 1 (land)

Sone 3 (storby)

Sone 2 (by)
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