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1.1 Fra dimensjoner til løsningsmuligheter

De fem dimensjonene kan settes sammen til et stort antall kombinasjoner av 

muligheter. Prosjektgruppen identifiserte 12 løsningsmuligheter, som ble redusert til 

9 muligheter som er grovt beskrevet og vurdert mot kriteria for nedvalg (innfrielse av 

rammebetingelser og bidrag effektmål). I dette vedlegget gjør vi rede for vurderingen 

av de 9 mulighetene og ytterligere nedvalg. 

Løsningsmulighetene ble forelagt og diskutert med mer enn 70 representanter fra 

ulike aktører i offentlig og privat sektor, samt interesseorganisasjoner i en innspill-

konferanse på Gardermoen 3.mai 2022. 

1.2  Løsningsmuligheter  for nedvalg

Prosjektgruppen gjennomførte 24.mai 2022 en heldags samling med 20 deltakere, 

som i tre grupper vurderte løsningsmulighetene opp mot Rammebetingelser, 

Effektmål og Kostnad/risiko.  Resultatene kommer i det etterfølgende. 

• 0 Nullalternativet

• 1A Distansebasert veibruksavgift 

• 1B Strømforbruk for nullutslippskjøretøy 

• 2A Utsyr i bil teller kjørelengde

• 2B Utstyr i bil teller kjørelengde i ulike soner (by, tettsted, spredtbygd) 

• 3A Veiprising tid og sted, veibruksavgift priser kø

• 3B Veiprising tid og sted, bompenger priser kø

• 3C Veiprising Mobil

• 4 Allmenn veiprising

Figuren til høyre viser en grov skisse på grad av endring for henholdsvis 

veibruksavgift og bompenger for løsningsmulighetene.
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Løsningsmulighet 1A. 

Alternativet kan også være et første trinn på vei mot en mer treffsikker. 

Distansebasert veibruksavgift videreføres til Samfunnsøkonomisk analyse som et 

«minimumsalternativ». 

Løsningsmulighet 1B Strømforbruk for nullutslippskjøretøy  videreføres ikke. 

Hovedårsaken er at alternativet ligner for mye på 1A og at det kan være et 

blindspor å gå på el-teknologi – fanger ikke opp andre kjøretøy teknologier. 

Alternativene 1A og 1B videreføres til alternativanalysen som Konsept 1 

Distansebasert

Løsningsmulighet 2A – Utstyr i bil teller kjørelengde gir lav merverdi, den har en 
potensiell stor investering i OBU. Automatisert rapportering gir større sikkerhet –
videre føres ikke.

Løsningsmulighet 2B – Utstyr i bil teller kjørelengde i ulike soner (by, tettsted, 

spredtbygd). Alternativet videreføres da det gir mulighet for bedre treffsikkerhet 

UTEN å sentral lagring av store mengder persondata om posisjon utover dagens 

bompengeløsning. Videreføres som konsept 2. 

Løsningsmulighet 3A – Veiprising tid og sted, veibruksavgiften priser kø og 

Løsningsmulighet 3B – Veiprising tid og sted, bompenger priser kø 

Treffer begge godt på rammebetingelsene, men høy personvernrisiko, tiltak og 

tilpasninger må påregnes. Begge har høy måloppnåelse. De slås sammen og 

videreføres som  Konsept 3.

3C Veiprising Mobil - Det er stor usikkerhet med 4G-5G teknologi, alternativet 
utgår som et hovedkonsept.  Teknologien kan være aktuell om noe mer tid.

4 – Allmenn veiprising faller da rammebetingelse R1 og R2 ikke innfris.
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2. Grovsiling av løsningsmuligheter - sammendrag 

Grovsilingen er gjort basert på innfrielse av rammebetingelser, effektmål, 
Kostnadsoverslag. Det er videre gjort en sammenslåing basert på om 

Mulighetene representerer konseptuelt ulike løsninger.



0 - Nullalternativet representerer en forsvarlig videreutvikling av dagens 

ordninger. Her er det kun fossilt drivstoff som er gjenstand  for veibruksavgift og 

dagens bompenge ordning fortsetter. 

Rammebetingelser:

For bompengeordningen er det i dag utfordringer knyttet til personvern. Det 

gjelder pålagt lagring av bompasseringer i 5 år (bokføringsforskriften) og at stort 

antall bompasseringer/stasjoner i byer gir mulighet til å spore kjøremønstre. 

Fordelen med bompengeordningen er at lagrede data er spredd mellom ulike 

utstedere og operatører. Det er vanskelig å få samlet informasjon uten rettmessig 

tilgang. 

Vurdering mot effektmål: 

Effektmål E1 og E3 oppfylles i svært liten grad med dagens ordning. Ingen 

endring for E2.

Grov kostnad og risiko vurdering:

Kostnadene antas å være relativt konstante for bompenger og veibruksavgift 

fremover. Risiko ikke vurdert.

Samlet vurdering: 

Nullalternativet legges til grunn som referansebanen i alternativanalysen, slik at 

alle andre konsepter vurderes opp mot nullalternativet.

6

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikkert betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Svekket fordi det blir flere 
nullutslippskjøretøy Ingen endring

Svekket for veibruk, mulig å sikre stabil 
for bompenger

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 

Vurdering mot effektmål 

3. Løsningsmuligheter 



Løsningsmulighet 1A – Distansebasert veibruksavgift 

Prismodellen er basert på at dagens drivstoffavgift for kjøretøy med 

forbrenningsmotor fortsetter, mens nullutslippskjøretøy får en avgift per kjørte 

kilometer. Det baseres på innmeldt kjørelengde til forsikringsselskap. Her kan 

prosess med datafangst på antall kilometer per periode til en aktør, mulig a-

konto forskuddsbetaling med avregning årlig eller ved eierskifte vurderes. 

Aktørene som fastsetter og innkrever avgiften kan være offentlig eller privat 

(trafikk-forsikring / utsteder). Det vil fremover være ulike teknologiske muligheter 

for å fange opp antall kilometer, alt fra automatisk rapportering fra 

kjøretøyplattformen (eksempel fra Toyota), rapportering fra autorisert 

verksted/aktør til manuell rapportering fra kjøretøyeier. Prising av kø forutsettes 

gjennomført for de 10 største byene (der det allerede er bomring/veikant utstyr) 

og at dette skjer gjennom rushtidsavgift ved bruk av dagenes bompenge-

ordningen. For å bedre treffsikkerhet bør nullutslippskjøretøy rabattordningen for 

bompenger revideres. For øvrig er bompengeordningen uendret.

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer stort sett godt på alle rammebetingelsene, dog R3 så vil takster være 

basert på gjennomsnittspriser og dermed ikke reflektere eksterne kostnader så 

godt.

Vurdering mot effektmål: 

E1 noe bedre treffsikkerhet i og med at EL-biler betaler, E2 uendret, mens E3 får 

mer forutsigbare inntekter både på veibruk og bompenger.

Grov kostnad og risiko vurdering:

Gjelder kun en andel av bilparken og kun en andel av disse trenger eventuelt 

utstyr i kjøretøyet. Noe teknisk kostnad til systemer mellom kjøretøyeier, 

fastsetting og innkreving, kan være synergi med utsteder/trafikkforsikringsselskap. 

Forvaltning hos private aktører (utstedere/trafikkforsikring) mulig kompensasjon. 

Manuell rapportering kan gi juks, kan skape problem med lav tillit til ordningen.  

Kontroll-nivå er ikke avklart, kan bli dyrere.  En kjent risiko er juks med 

kilometerstand, kan bli noe mer omstendig med eierskifte – oppgjør for 

veibruksavgift.  Egen ordninger må etableres for utenlandske el-kjøretøy.  

Håndterer ikke hybrid-biler på en god måte.

Samlet vurdering: 

Alternativet kan også være et første trinn på vei mot en mer treffsikker ordning,. 

Distansebasert veibruksavgift videreføres til Samfunnsøkonomisk analyse som et 

«minimumsalternativ».
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R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

++ +++ +(+) +(+) +++

Formålet 
om at veibruks-
avgiften fortsatt sk
al være en særavgif
t til statskassen 
som skal prise
eksterne
kostnader ved vei-
trafikk, oppnås
ikke fullt ut ved 
at prising av 
kø ligger til
bompenge-
ordningen.

Takstene vil 
være basert på 
gjennomsnitts-
priser.

Hyppig 
rapporteringsgrad 
kan øke risikoen.
Bompengeløsning 
ikke vurdert.

Identifisering og 
verifisering av 
utenlandske 
kjøretøy kan 
være 
problematisk.

Ikke i strid med 
Eurovignett-
direktivet. Kan 
bruke EETS eller 
andre løsninger.

Vurdering mot rammebetingelser

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikkert betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter

Ingen endring for fossile, bedre 
treffsikkerhet for nullutslippskjøretøy , 
usikkert om prising av kø i 
bompengeprosjekter vil endre på 
treffsikkerheten

Ingen endring Får sikret inntekt fra begge

Vurdering mot effektmål 

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 1B – Strømforbruk for nullutslippskjøretøy  

Veibruksavgiften kalkuleres basert på strømforbruk og type elektrisk kjøretøy. 

Strømforbruket kan leses av på ulike måter. Et alternativ er rapportering direkte 

fra kjøretøy til en aktør/via verksted, eller en kalkulasjon av antall kilometer og 

gjennomsnittlig forbruk (informasjon fra  AUTOSYS). Prosess for fastsetting og 

innkreving kan gjøres av offentlig eller privat aktør. Mulig a-konto 

forskuddsbetaling med avregning årlig som i alternativ 1A. Dagens drivstoffavgift 

for kjøretøy med forbrenningsmotor fortsetter. Bompengeordning er tilsvarende 

som alternativ 1A Distansebasert.

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer stort sett godt på alle rammebetingelsene.

Vurdering mot effektmål:

E1: Ingen endring for kjøretøy med forbrenningsmotor og usikkert om køprising.  

E2: Uendret  E3:Økte inntekter mht nullutslippskjøretøy .

Grov kostnad og risiko vurdering:

Tilsvarende vurderinger som får 1A. Dette er en helt ny måte å beregne avgift på, 

finnes ikke i dag , ikke noe annet land har dette. Litt mer komplisert for bruker å 

forstå, man forstår kilometer distanse men har ikke forhold til 

kilowatt/energibruk. Ordningen kan ha begrenset levetid, da den er veldig 

teknologi rettet (el-biler). 

Samlet vurdering: 

Strømforbruk for nullutslippskjøretøy  videreføres ikke. Hovedårsaken er at 

alternativet ligner for mye på 1A og at det sannsynligvis er et blindspor å gå på el-

teknologi – fanger ikke opp andre kjøretøy teknologier. 
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

++ +++ +(+) +(+) +++

Formålet om at
veibruksavgiften
fortsatt skal være
en særavgift til

statskassen som
skal prise
eksterne
kostnader ved vei
-trafikk, oppnås
ikke fullt 
ut ved at prising
av kø
ligger til 
bompenge-
ordningen.

Takstene vil 
være basert på 
gjennomsnitts-
priser.

Hyppig 
rapporteringsgrad 
kan øke risikoen.
Bompengeløsning 
ikke vurdert

Identifisering og 
verifisering av 
utenlandske 
kjøretøy kan 
være 
problematisk.

Ikke i strid med 
Eurovignett-
direktivet. Kan 
bruke EETS eller 
andre løsninger.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Ingen endring for fossile, bedre 
treffsikkerhet for nullutslippskjøretøy , 
usikkert om prising av kø i 
bompengeprosjekter vil endre på 
treffsikkerheten

Ingen endring Får sikret inntekt fra begge

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 2A – Utstyr i bil teller kjørelengde 

Kjøretøy med forbrenningsmotor beholder drivstoffavgift på veibruksavgift og 

bompenge ordning beholdes. Distansebasert veibruksavgift innføres for 

nullutslippskjøretøy. 

Det skisseres en flat kilometer sats for kjøring i hele landet. En OBU (On Board 

Unit) basert på RFID-teknologi monteres i hvert El-kjøretøy. Bompengeordningen 

priser kø, slik som i alternativ 1A. Prosesser for fastsetting og innkreving kan deles 

mellom offentlige og private aktører.

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer stort sett godt på alle rammebetingelsene, skiller ikke på hvor man kjører 

(fanger ikke opp rushtid i byer utover alternativ 1A).

Vurdering mot effektmål:

Treffer ikke på alle effektmålene, men skiller ikke på hvor man kjører.

Grov kostnad og risiko vurdering:

Installering og kjøp av OBU i el-biler kan medføre store kostnader, kjøretøy 

(480.000 biler per 31.3.22), her vurdert til medium-til-stor.  Motstand fra 

nullutslippskjøretøy-eiere om å montere utstyr i en helt ny bil, dels siden nye biler 

allerede har slike systemer innebygd.  Hybrid biler kan slippe unna.  Usikkerhet 

omkring kontrollstrategi og nivå på kontroller.

Samlet vurdering: 

Løsningsmuligheten gir lav merverdi, den har en potensiell stor investering i OBU. 
Automatisert rapportering gir større sikkerhet.  
Alternativet foreslås sett sammen med 1A Distansebasert – slik at alternativet kan 
være mer åpen for kombinasjon av manuell/elektronisk rapportering. 
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

++ +++ ++ ++(+) +++

Formålet om at
veibruks-
avgiften fortsatt
skal være en
særavgift til
statskassen som 
skal prise
eksterne
kostnader ved
veitrafikk,
oppnås ikke fullt 
ut ved at prising a
v kø ligger til
bompenge-
ordningen.

Skiller ikke på 
hvor man 
kjører. 
Gjennomsnitts-
priser.

Hyppig 
rapporteringsgrad 
kan øke risikoen.
Bompengeløsning 
ikke vurdert.

Utenlandske 
kjøretøy må ha 
tilsvarende utstyr 
i bil. Kan gi noen 
utfordringer.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Bedre treffsikkerhet for 
nullutslippskjøretøy . 

Ingen endring Får sikret inntekt fra begge

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 2B – Utstyr i bil teller kjørelengde i ulike soner (by, tettsted, 

spredtbygd). 

Prinsipp som 2A, men veibruksavgiften kan her prise kjøring i bysoner spesifikt. 

OBU (On Board Unit) i alle kjøretøyet teller kjørelengden for bykjerne, tettsteder 

og spredtbygd. Bompengeordningen fortsetter som i dag for strekningsbaserte 

bompengeprosjekter, mens for bypakker/rushtid vil det være overlappende 

funksjoner. Prosesser for fastsetting og innkreving kan deles mellom offentlige og 

private aktører.

En OBU (On Board Unit) basert på RFID-teknologi monteres i hvert El-kjøretøy. 
Utenlandske kjøretøy kan låne OBU/Brikke, eller benytte utenlandsk brikke, eller 
det kan betales en fast sats for periode/distanse. Gradvis innfasing for hele 
kjøretøyparken (El- og Hybrid, tunge, tette fossile etc.), og ditto utfasing av 
veibruksavgift basert på fossilt drivstoff. Bompengeordningen priser kø, slik som i 
alternativ 1A. Prosesser for fastsetting og innkreving kan deles mellom offentlige 
og private aktører.

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer godt på rammebetingelsene. Personvern – lagrer ikke posisjon, men teller 

kilometer innenfor gitte soner.

Vurdering mot effektmål:

E1 Mer treffsikkerhet, fanger opp eksterne kostnader i bedre grad. E2 gir større 

treffsikkerhet på nyttesiden (betal for bruken) og E3 sikrer inntekter på begge 

ordninger.

Grov kostnad og risiko vurdering:

Svært store investeringer med OBU i 3,7 mill kjøretøy. Sannsynligvis store 

forvaltnings- og omstillingskostnader, usikkerhet om felles system og prosess.  

Organisering ikke vurdert. Risiko med at drivstoffavgift utgår, grensehandel pga

rimelig drivstoff i Norge. Risiko med teknologi brikke, hele bilparken høy risiko. 

Kontrollregime mht OBU høy risiko.

Samlet vurdering: 

Alternativet er interessent å se på i neste iterasjon da det gir mulighet for bedre 

treffsikkerhet UTEN å sentral lagring av store mengder persondata om posisjon 

utover dagens bompengeløsning 10

Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk 

+++ +++ ++ ++(+) +++

Gjennomsnitts-
priser til en viss 
grad. 

Estimert risiko før 
tiltak

Utenlandske 
kjøretøy må ha 
tilsvarende utstyr 
i bil. Kan gi noen 
utfordringer. 

Nøytral med 
hensyn til ETTS-
løsning. 

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Mer treffsikkert fordi man får fanget 
opp skillet mellom by og land, men 
fanger ikke opp tomgangskjøring. 

Mer treffsikker Får sikret inntekt fra begge

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 3A – Veiprising tid og sted, veibruksavgiften priser kø

Veibruksavgift og Bompenger basert på kjørelengde i ulike soner, tidspunkt 

og type kjøretøy. Det rapporteres fra enhet i bil med GNSS teknologi. 

Veibruksavgiften priser eksterne kostnader fra erfaringsdata (tid og sted) og 

dagens bompengeordning fortsetter med tidsdifferensierte takster. Prosessen er 

ikke avklart, men det finnes mange varianter for fastsetting og innkreving av 

veibruksavgiften.   

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer godt på rammebetingelsene, men høy personvernrisiko. Tiltak og 

tilpasninger må påregnes.

Vurdering mot effektmål:

Treffer meget godt på alle effektmålene. 

Grov kostnad og risiko vurdering:

Systemer for posisjonsbasert sporing, fastsetting og innkreving er etablert og 

kjøres i Belgia og Bulgaria for tunge kjøretøy. Kostnader både til investering, 

forvaltning og omstilling anslås til svært store.  Inngripen i hele landets bilpark, 

håndtering av utenlandske vil være betydelige. Grovt anslått 4000-5000 kr per 

kjøretøy med «tykk klient» (OBU i bilen) montert av autorisert verksted med 3,7 

mill kjøretøy blir det omlag 20  milliarder kroner.

Risiko med posisjonsbasert er mange, det vil måtte innføres gradvis. Mange land 

starter med tyngre kjøretøy, her i Norge er det sannsynligvis EL-biler som må 

komme tidlig. Risiko mht brikker, kommunikasjon, innføring, utenlandske kjøretøy. 

Risiko for ikke å få aksept mht sporing, 

Samlet vurdering: 

Alternativet videreføres, men at vi slår sammen 3A og 3B.
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

+++ +++ +++ +++ ++(+)

Estimert risiko før 
tiltak

Forutsetning at u
tenlandske
kjøretøy tilbys
tilsvarende 
utstyr i
kjøretøyet eller
annen likeverdig l
øsning, samt at ta
kstsystemet
ikke
diskriminerer på
nasjonale og
utenlandske
kjøretøy.

Utfordrende å 
prise kø utenfor 
by, jf. 
Eurovignett-
direktivet.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Fanger opp tid og sted, men fanger 
ikke opp tomgangkjøring.

Mer treffsikker. Får sikret inntekt fra begge. 

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 3B – Veiprising tid og sted, bompenger priser kø

Veibruksavgift og Bompenger basert på kjørelengde i ulike soner, tidspunkt 

og type kjøretøy. Det rapporteres fra enten enhet i bil med GNSS teknologi. 

Bompenger priser kø og veibruksavgiften priser eksterne kostnader bortsett fra 

da kø. 

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer godt på rammebetingelsene, men høy personvernrisiko. Tiltak og 

tilpasninger må påregnes.

Vurdering mot effektmål:

Treffer meget godt på alle effektmålene. 

Grov kostnad og risiko vurdering:

Som for 3A.

Samlet vurdering: 

Alternativet videreføres, men at vi slår sammen 3A og 3B.
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

++ +++ ++(+) +++ +++

Formålet om at
veibruksavgiften
fortsatt skal være
en særavgift til

statskassen som
skal prise
eksterne
kostnader ved vei
-trafikk, oppnås
ikke 
fullt ut ved at pri
sing av kø
ligger 
til bompenge-
ordningen, med 
mindre disse 
inntektene ikke 
øremerkes.

Estimert risiko før 
tiltak

Forutsetning at u
tenlandske
kjøretøy tilbys tils
varende utstyr i
kjøretøyet eller
annen likeverdig l
øsning, 
samt at takst-
systemet
ikke
diskriminerer på
nasjonale og
utenlandske
kjøretøy.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Fanger opp tid og sted, men fanger 
ikke opp tomgangkjøring.

Mer treffsikker. Får sikret inntekt fra begge. 

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 3C – Veiprising mobil

Veibruksavgift og Bompenger basert på kjørelengde i ulike soner, tidspunkt og 

type kjøretøy. Det rapporteres fra enhet i bil med mobilteknologi. (SIM-kort i bil, 

eventuelt mobiltelefon). 

Prøveprosjekt GEOTRACKS med Statens vegvesen, TELIA og SINTEF i Trondheim 

vinter 2022 har gjort seg erfaringer. GeoTracks har fokus på tekniske løsninger 

for lokalisering basert på basestasjoner og man ser i utgangspunktet bort fra krav 

om GDPR. Samtidig er Telia som en stor teleoperatør fortrolig med krav om vern 

av privatliv, slik at prosjektet forutsetter at dette kan løses.  Den bærende 

teknologiske løsningen var i utgangspunktet bevegelse mellom microsoner som 

besto av dekningsområdet til en basestasjon. Man kan da legge en lav pris på 

overgangen mellom ulike soner. Løsningen passer imidlertid ikke for 

veibruksavgift fordi 4G sonene på landsbygden kan være store. Interne 

bevegelser blir da ikke registrert.  GeoTracks prosjektet har derfor utvidet fokus til 

å omfatte 5G NR (New Radio) 

Vurderinger mot rammebetingelser:

Treffer godt på rammebetingelser, men høy personvernrisiko. Tiltak og 

tilpasninger må påregnes. 

Vurdering mot effektmål:

Treffer godt på alle effektmålene. 

Grov kostnad og risiko vurdering:

GEOTRACKS vinter 2022 viser at 4G-5G teknologi ikke er moden (Ref Vurdering av 

tekniske løsninger).  Kostnadsmessig setter vi STORE til Svært STOR mht

investeringer, da det sannsynligvis er noe mindre enn i 3A og 3B da det vil være 

teknisk mindre installasjoner og forvaltning med remote oppgraderinger av 

applikasjoner. Risiko generelt for posisjonsbasert med tracking av bilen, mulighet 

for jamming/spoofing, GDPR-utfordringer med sentral lagring/sky av store 

mengder personsensitive data.

Samlet vurdering: 

Det er stor usikkerhet med 4G-5G teknologi, alternativet utgår som et 
hovedkonsept.  Teknologien kan være aktuell om noe mer tid.
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

+++ +++ ++(+) +++ +++

Estimert risiko før 
tiltak

Forutsetning at u
tenlandske
kjøretøy tilbys tils
varende utstyr i
kjøretøyet eller
annen likeverdig l
øsning, 
samt at takst-
systemet
ikke
diskriminerer på
nasjonale og
utenlandske
kjøretøy.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Mer treffsikkert får fanget opp tid og 
sted, men fanger ikke opp 
tomgangskjøring Mer treffsikker Får sikret inntekt fra begge

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet 4 – Allmenn veiprising

Muligheten innebærer en radikal omlegging av avgiftene, veibruksavgift og 

bompenger slik vi kjenner de i dag opphører. Vi kan se flere avgifter sammen slik 

at deler av trafikkforsikringsavgift samt vektårsavgift for tunge kjøretøy også 

erstattes.   

Trafikanten betaler det som tilsvarer de ulemper man påfører andre (Eksterne 

kostnader som kø, støy, slitasje, lokal forurensing m.v.).  Muligheten er inspirert av  

rapport fra TØI «Dagens og morgendagens bilavgifter 1708/2019». 

Ordningen vil ha konsekvenser for finansiering av veiutbygging og vedlikehold.

Vurderinger mot rammebetingelser:

Tilfredsstiller ikke rammebetingelser for R1 Formål  da det ikke lenger vil være to 

ordninger med hver sine pengestrømmer og R2 Etablering med lokal forankring 

da bompenger opphører.  Personvern ikke vurdert – lik som posisjonsbasert. 

Vurdering mot effektmål:

Fullt ut dekning på E1, mens E2 og E3 ikke er relevante i dette alternativ.

Grov kostnad og risiko vurdering:

Det vil kreve svært store kostnader og langvarige administrative og politiske 

prosesser å innføre et system for allmenn veiprising.  Innebærer en radikal 

omlegging.  Prosjektgruppen antar at får å gå for en slik ordning må prisnivået 

økes betydelig.

Samlet vurdering: 

Løsningsmuligheten faller da rammebetingelse R1 og R2 ikke innfris.
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Vurdering mot rammebetingelser

Vurdering mot effektmål 

R1 Formål R2 Etablering R3 Forurenser 
betaler

R4 Personvern R5 
Likebehandling

R6 EU/EØS-
regelverk

--- --- +++ +++ ++ (+)

Vil ikke være to 
uavhengige 
virkemidler med 
ulike formål.

Bompengeinnkre
ving vil ikke ha 
lokal tilslutning 
da dagens 
ordning 
oppheves.

Risiko før tiltak. Forutsetning 
at utenlandske
kjøretøy tilbys tils
varende utstyr 
i kjøretøyet eller a
nnen likeverdig lø
sning, samt 
at takstsystemet
ikke
diskriminerer 
på nasjonale 
og utenlandske kj
øretøy.

Øremerking et 
problem?

E1 Mer treffsikker prising for bruk av 
vei

E2 Mer treffsikker betaling av 
bompenger

E3 Stabilt inntektsgrunnlag og 
forutsigbare inntekter 

Mer treffsikkert får fanget opp tid og 
sted, men fanger ikke opp 
tomgangkjøring

NA NA

Type kostnad Svært liten Liten Medium Stor Svært stor

Investeringskostnader

Forvaltningskostnader

Omstillingskostnader

Vurdering mot grov kostnad og risiko 



Løsningsmulighet med gjenbruk av bomring utstyr for veibruksavgift i byområder 

(Løsningsmulighet mellom konsept 1 og konsept 2)

Det er høsten 2022 kommet spørsmål om en løsningsmulighet med en variant 

mellom konsept 1 og konsept 2 (sone by og land) der prismodellen for 

Veibruksavgift er tredelt   1) Drivstoff (forbrenningsmotor) 2) distanse 

(nullutslippskjøretøy) og 3) «punktvis passering» av bomsnitt i byer der det er 

bomringer.

Grov  analyse fra prosjektgruppen november 2022:

• Konseptet gir ikke noe nytt overfor trafikanter. Vi har allerede bomavgifter 

som er både tids- og miljødifferensiert. Om en ønsker enda kraftigere 

virkemidler i rush for å redusere eksterne kostnader ved kø, ved kan dette 

avtales i byvekstavtaler. 

• Dagens bomringer rundt 9 store byer er ikke etablert med tanke på hvor køer 

og dermed hvor eksterne kostnader opptrer. Det har vært lokalpolitiske 

avveininger som har veid tyngst ved etablering /lokalisering av bomstasjoner. 

• Fakta fra regnskapsåret 2019: 335 bomstasjoner fordelt på 64 ulike 

bompengeprosjekt med om lag 700 innkrevingsfelt i tillegg til innkreving på 

syv ferjestrekninger. Totalt 880 millioner passeringer i bomstasjoner og på 

ferjer med bompengeinnkreving. Driftskostnader inkl. avskrivninger: 968 

millioner kroner, per passering 1,10 kr i forhold til bompenger. Omtrent 60 % 

av inntektene og derved sannsynligvis 70 % av passeringene skjer i de 9 

største byene. Om veibruksavgiften, som en selvstendig avgift, skal ta sin 

andel av kostnader ved passeringer vil selv kun en innføring i de 9 største 

byene medføre kostnader. 

• Om en skal oppfylle effektmål E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei som 

ivaretar prinsippet om at trafikantene betaler for kostnadene de påfører 

samfunnet, bør sannsynligvis konseptet med veibruksavgift i by utvide antall 

bomstasjoner kraftig både i de enkelte byene som allerede har bomringer og 

for antall byer. Bompengesystemet i Oslopakke 3 består av 83 bomstasjoner 

fordelt på tre bomringer. Miljøpakken i Trondheim består av 7 bomstasjoner. 

Siden vi kun har bomringer i de 9 største byene vil det være behov for å bygge 

konseptet med bompenger videre (eksempelvis for Drammen). Kostnader for 

å etablere nye bomringer må tas av staten og det må gjøres en vurdering mot 

eksisterende bomringer.

• Om staten skal ta en andel av inntektene (eller på toppen av bompenger) i 

bomringer vil nye bomringer bli mer utfordrende å argumentere for 

lokalpolitisk.
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Vurderinger mht Ambisjonsnivå  for løsningsmulighet  3A-3B-3C  generelt 

Et posisjonsbasert system med GNSS kan ha mange ulike ambisjonsnivå.  I en 

idefase våren 2022 for konsept 3 (Flere soner, Tidspunkt og Distansebasert 

bompenger) ble det diskutert eksempelvis

- Ulike priser for ulike veier i storbyer (begrense kjøring i Dronning Eufemias 

gate vs å lede trafikken i Operatunnelen)

- Ulike priser for ulike fartsgrenser i bystrøk (30-40-50-60-70-80 km sone)

- Ulike priser på fredag morgenrush vs mandag morgen rush (erfaringsmessig)

- Ulike priser avhengig av om det faktisk er kø eller ikke (dynamisk ift

trafikkbildet realtime), for eksempel prising integrert med trafikkdata enten i 

egen regi eller via leverandører av Navigasjonstjenester som TomTom

- Utvide til å dekke parkering i de byer/selskaper som velger å koble seg på 

- Turistskatt – eksempelvis kjøring i Trollstigen og Lofoten for «ikke lokale 

kjøretøy»

Teknologisk vil det som ligger til grunn for konsept 3 (GNSS basert) kunne prise 

bruk av vei på en langt mer avansert måte enn hva som ligger i 

konseptbeskrivelsen, inkludert de fleste av forholdene ovenfor prosjektgruppen 

har imidlertid måttet sette en grense på hva vi skal legge til grunn på 

kostnadsestimering, samt ift input med prisgrunnlag til Transportmodell 

analysene. 

For selve prisnivået er det i Transportmodellene er kjørt tre scenario for hvert 

konsept, der et av scenarioene er «full prising» ift eksterne kostnader. 

Samlet sett opplever vi Konsept 3 som svært ambisiøst i utgangspunktet og på 

grensen av hva som som er realistisk å teknisk kunne implementere ila noen år 

med begrensninger i soner og prismodeller. Det er også hensyntatt at 

brukerbehov til en «Enkel ordning».  Konsept 3 må også ta inn over seg lokal 

forankring av bompenger slik at «distansebaserte bompenger» i stedet for 

«punktvis passering» kan måtte gjennomgå lokale vedtak, slik at Oslo kan ha 

distanse – mens Bergen kan ha punktvis passering. 

Samlet vurdering: 

Det er lagt til grunn en forholdsvis «enkel prismodell» for Konsept 3 med 3 soner, 

samt rushtid for veibruksavgift, samt distanse for bompenger.
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Presisering vedrørende sammenslåing av løsningsmulighet 3A og 3B 

Forskjellen mellom Løsningsmulighet 3A og 3B var knyttet til finansiering, om rushtidsavgiften 

skulle bli del av veibruksavgiften (ikke øremerkede midler til statens) eller om dette skulle gå til 

bompengeordningen (øremerket til lokale veiprosjekter). 

Prosjektledelsen har utformet konsept 3 med fleksibilitet til at pengene kan anvendes til begge 

deler. Det viktige er å ha adskilte pengestrømmer, og dette er mulig selv med en felles tjeneste ut 

mot brukerne. Konsept 3 legger altså opp til at begge deler er mulig. 

Med en slik fleksibilitet vil prosjektet anbefale at denne beslutningen eller anbefalingen tas på et 

senere tidspunkt. Det er en viktig prioritering om tidsdifferensierte takster (rushtidsavgift) skal gå 

til den ene eller andre ordningen, og vil ha stor politisk interesse. De tidsdifferensierte taksten kan 

potensielt bli store.  Prosjektledelsen mener at en slik viktig prinsipiell avveining bør tas på 

departementalt nivå
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