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Tabell 0-1 Vedleggsliste 

Vedlegg navn Beskrivelse Status Versjon Dato 

6-1 Investeringskostnader Investeringskostnader Godkjent 1.0  17.11.2022 

6-2 Usikkerhetsanalyse Usikkerhetsanalyse Godkjent 1.0 17.11.2022 

6-3 Trafikkmodell 

beregninger TØI rapport 

1921/2002 

Trafikale virkninger Godkjent 1.0 17.11.2022 

6-4 Kvalitativ vurdering Kvalitativ vurdering Godkjent 1.0 17.11.2022 

 

 

Innledning  

I alternativanalysen vurderer vi de mest interessante og realistiske konseptuelle løsningene for det 

identifiserte samfunnsbehovet innenfor mulighetsrommet. Alternativene vurderes gjennom en 

samfunnsøkonomisk analyse, herunder investeringskostnader, samt vurderinger av risiko og 

måloppnåelse.  
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1. Beskrivelse av konseptene i alternativanalysen 

Alternativanalysen tar utgangspunkt i de identifiserte konseptene redegjort for i mulighetsstudien 

kapittel 5. Tabell 1-1 gir en oversikt over alternativene som er inkludert i analysen. 

Tabell 1-1 Alternativer i alternativanalysen 

Alternativene i 
analysen 

Beskrivelse 

Nullalternativet 

• Innebærer en videreføring av dagens situasjon. Med hensyn til 

fremtidig bompengenivå legger vi for beregningene til grunn at 

takster for nullutslippskjøretøy settes til 50 pst. av grunntakst, 

samtidig som grunntakstene justeres slik man oppnår fastsatt 

gjennomsnittstakst i bompengeproposisjonen 

Nullplussalternativet 

• Innebærer en videreføring av dagens situasjon med justeringer av 

bompengetakstene for nullutslippskjøretøy. Det forutsettes at 

nullutslippskjøretøy betaler samme bompengetakst som kjøretøy 

med forbrenningsmotor. 

• Referansebanen som de øvrige konseptene sammenlignes mot 

Konsept 1 

• Nullutslippskjøretøy betaler en flat km-sats for veibruksavgift som 

tilsvarer dagens sats for kjøretøy med forbrenningsmotor. 

• Manuell innrapportering av km kjørt for nullutslippskjøretøy 

• Appløsning for innrapportering og betaling fra utenlandske 

nullutslippskjøretøy 

• Bompenger som i nullplussalternativet 

Konsept 2 

• Alle kjøretøy betaler en km-sats for veibruksavgift i to ulike soner 

(tettsted > 100 000 innbyggere, tettsted < 100 000 innbyggere + 

spredtbygd) 

• Automatisk innrapportering av km kjørt gjennom GNSS-teknologi 

o Kjøretøyseiere kan velge mellom tre ulike teknologier for 

innrapportering: 

▪ On Board Unit (OBU) – ombordutstyr som 

installeres i det enkelte kjøretøy 

▪ Appløsning tilknyttet mobiltelefon (kan også 

benyttes av utenlandske kjøretøy) 

▪ Appløsning integrert i kjøretøyets 

infotainmentsystem 

• Bompenger som i nullplussalternativet 

Konsept 3 

• Alle kjøretøy betaler en km-sats for veibruksavgift i tre ulike soner 

(tettsted >100 000 innbyggere, tettsted < 100 000 innbyggere, og 

spredtbygd) 

• Egen km-sats for rush-perioder i tettsteder 

• Automatisk innrapportering av km kjørt gjennom GNSS-teknologi 

o Kjøretøyseiere kan velge mellom tre ulike teknologier for 

innrapportering: 

▪ On Board Unit (OBU) – ombordutstyr som 

installeres i det enkelte kjøretøy 

▪ Appløsning tilknyttet mobiltelefon (kan også 

benyttes av utenlandske kjøretøy) 
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Alternativene i 
analysen 

Beskrivelse 

▪ Appløsning integrert i kjøretøyets 

infotainmentsystem 

• Bompengenivå tilsvarende nullplussalternativet, men takstene 

fastsettes per km og ikke per passering. 

Konsept 4 

• Trinnvis innføring av konsept 1 og deler av konsept 2: 

o Trinn 1: Konsept 1 

o Trinn 2: Konsept 2 for tunge kjøretøy og videreføring av 

konsept 1 for lette kjøretøy 

• Bompenger som i nullplussalternativet 

 

2. Nullalternativet og nullplussalternativet 

Nullalternativet skal beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen i fravær av nye tiltak. 

Retningslinjer for utforming av nullalternativet er beskrevet i Finansdepartementets rundskriv R109/21 

Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser hvor det heter at:  

«Nullalternativet er referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Nullalternativet 

representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det er vedtatt politikk (regelverk, lover, 

grenseverdier m.v.) som skal ligge til grunn for utformingen av nullalternativet. For 

investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av vedlikehold som er nødvendig for at 

alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav om like lang levetid som for øvrige tiltak.»  

Med bakgrunn i mandatet for konseptvalgutredningen legger vi til grunn at nullalternativet vil innebære 

en videreføring av eksisterende systemer for innkreving av veibruksavgift og bompenger med 

tilhørende kostnader og inntekter. Inntekter og til dels også kostnader ved innkrevingen avhenger i 

stor grad av det samlede trafikkarbeidet. Hvilken energibærer biltrafikken baseres på, er også av 

betydning for inntekten fra veibruksavgiften. Dagens trafikkarbeid og forventet utvikling i dette er derfor 

en viktig del av beskrivelsen av nullalternativet. Trafikkarbeidet påvirker, i tillegg til inntekter og 

kostnader beskrevet over, også eksterne kostnader av trafikkarbeidet som ulykker, kø, støy, veislitasje 

samt helse- og miljøskadelige utslipp.  

Nullalternativet ble av prosjektet vurdert som lite realistisk, og det ble derfor er det laget et 

nullplussalternativ hvor det er forutsatt fjerning av rabatter for nullutslippskjøretøy i 

bompengeordningen. I den samfunnsøkonomiske analysen, blir alle virkninger sammenlignet mot 

nullplussalternativet. 

2.1 Fremskrevet trafikkarbeid  

Dagens og fremtidige inntekter fra veibruksavgift og bompenger avhenger av trafikknivået. Hvilken 

energibærer biltrafikken baseres på, er også av betydning for inntekten fra veibruksavgiften. Figuren 

under viser fremskrevet samlet trafikkarbeid fordelt på kjøretøy med forbrenningsmotor og 

nullutslippskjøretøy. Som figuren viser, forventes det at trafikkarbeidet fra nullutslippskjøretøy vil vokse 

betydelig i perioden frem til 2050. Innen 2050 vil kjøretøy med forbrenningsmotor kun utgjøre en liten 

del av det samlede trafikkarbeidet.  
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Figur 2-1 Fremskrevet samlet trafikkarbeid fordelt på kjøretøy med forbrenningsmotor og nullutslipp 2022-2050, millioner km. 
 

 
Kilde: Sintef Notat 27. oktober 2020: Behandling av data og oppdaterte enhetspriser til prisnivå 2020, tabell 12 og 13 

 

Transportmodellene utviklet gjennom det tverretatlige metodearbeidet til transportvirksomhetene 

benyttes som grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i KVUer og i NTP. For å beregne trafikale 

virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen, er det gjennomført transportmodellberegninger. 

Transportmodellen inneholder beregninger for et nullalternativ og nullplussalternativ i 2030. Det vises 

til vedlegg 6-3 for en nærmere beskrivelse av trafikkarbeid i nullalternativet og nullplussalternativet.  

2.2 Veibruksavgift 

Kostnadene til innkreving av veibruksavgift består i hovedsak av tre elementer:  

For det første er det kostnader hos de avgiftspliktige i form av tidsbruk for innrapportering. For det 

andre er det ressursbruk i Skatteetaten til håndtering av avgiften, eksempelvis kontroller, behandling 

av fritaks- og unntakstilfeller samt egenmeldinger av feilaktig bruk. Til sist er deler av kostnadene til 

Skatteetatens IT portefølje tilskrevet veibruksavgiften. Andelen av kostnadene som tilskrives 

veibruksavgiften er forenklet estimert på grunnlag av andelen skatteinntekter fra veibruksavgiften. 

Dette er en upresis metode, men beløpene er uansett små.  

En eventuell sanering av dagens veibruksavgift vil heller ikke medføre større besparelser, da andre 

særavgifter benytter samme systemer/verdikjede. Den forenklede måten å beregne kostnadene på vil 

derfor ikke ha betydning for rangering av alternativene. Samlet innkrevingskostnad er anslått til ca. 10 

millioner kroner for 2022. Kostnaden forventes å vokse i takt med realprisjustering av lønnskostnader.  

Forventet utvikling av inntektene i nullalternativ og nullplussalternativ er gjort med utgangspunkt i 

dagens inntekt i 2021, modellberegnet inntekt i 2030 samt forventet utvikling i kjøretøyparken og 

trafikkvekst. Fremskrevet inntekt fra veibruksavgiften vises i Figur 2-2.   

Som figuren viser, vil inntektene falle. Årsaken skyldes utviklingen i forventet trafikkarbeid og en 

forventet reduksjon i bruk av forbrenningsmotor og en overgang til bruk av nullutslippskjøretøy som 

ikke betaler avgift i dagens system. I 2045 er det anslått at de samlede inntektene fra veibruksavgiften 
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er på ca. 3 600 millioner kroner som er en reduksjon på ca. 75 prosent sammenlignet med 

inntektsnivå i 2021 på 14 740 millioner kroner, målt i 2022-prisnivå.    

Figur 2-2 Fremskrevet inntekt fra veibruksavgift i null- og nullplussalternativ 2022-2045, MNOK 2022 kroner 
 

 
 
Kilde: Inntekt for 2021 fra: inntekt fra veibruksavgift fra SSB tabell 10645: Miljøavgifter (mill. kr), etter avgiftstype, år og 
statistikkvariabel, inntekt for 2030: modellberegnet ved hjelp av transportmodellberegninger, fremskrevet inntekt med forventet 
utvikling i kjøretøyparken  
 

2.3 Bompenger 

Innkreving av bompenger for (del-)finansiering av en utbygging, foregår i automatiske 

innkrevingspunkt på veg (bomstasjon). Et bomsnitt kan bestå av en eller flere bomstasjoner. 

Innkrevingssystemet for bompenger er fordelt på ulike aktører med ulik ansvarsfordeling. I forbindelse 

med bompengereformen er det følgende aktører knyttet til innkrevingssystemet for 

bompengeprosjekter: 

• Vegdirektoratet 

• Statens vegvesen v/Transport og samfunn 

• Bompengeselskapet 

• Utstedere 

Innkrevingskostnader for bompenger er i nullalternativet basert på dagens kostnadsnivå. Det er gjort 

en justering av kostnader for Statens vegvesen som følge av omlegging til nytt Autopass-system. 

Samlet kostnad for bompengeinnkreving er i 2022 anslått til ca. 745 millioner kroner (eks. mva), hvor 

bompengeselskapene står for den største andelen av kostnadene. Det er forutsatt noe økte kostnader 

i 2023 som følge av drift av nye bomstasjoner for bypakker i Tromsø og Ålesund, men utover det er 

det forutsatt at kostnadene vokser jevnt i takt med realprisjustering av lønnskostnader.  

Når det gjelder inntekter fra bompengeprosjekter, illustrerer Figur 2-3 en utvikling av inntekter fra 

bompenger under forutsetningen at gjennomsnittstakst per passering holdes på dagens nivå. Det 

forutsettes dermed at alle takstene økes for å kunne kompensere for fallende inntekt som følge av 

færre kjøretøy med forbrenningsmotor, og at nullutslippskjøretøy kun betaler halvparten av takstnivået 

til kjøretøy med forbrenningsmotor. Forutsetningen kan diskuteres og det kan være politisk krevende 

for lokale myndigheter å justere takstene opp innenfor det eksisterende regimet. Overordnet legger vi 

likevel til grunn at mulighetene for takstjusteringer innenfor dagens rammer utnyttes, selv om dette 

ikke nødvendigvis til enhver tid vil stemme for alle bompengeprosjekter. Figur 2-3 under viser 
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fremskrevet inntekt fra bompenger. Som figuren viser, vil inntektene fra nullutslippskjøretøy stå for en 

stadig større andel av inntektene. Det samlede inntektsnivået vil imidlertid holdes på om lag samme 

nivå som i dag.  

For å kunne opprettholde dagens fordeler for nullutslippskjøretøy i bomstasjonene og samtidig sikre at 

gjennomsnittstaksten per passering holdes på dagens nivå, må grunntakstene økes. Det betyr at 

grunntakstene i 2030 må være om lag 30 pst. høyere enn i dag. I 2050 må grunntakstene økes med 

om lag 75 pst. i forhold til dagens nivå for sikre samme gjennomsnittstakst som i dag. Det vil forsterke 

negative fordelingsvirkninger ved bompengeordningen, spesielt for de trafikantene som fortsetter å 

bruke konvensjonelle kjøretøy.   

Figur 2-3 Fremskrevet inntekt fra bompenger 2021-2050, MNOK 2022 kroner 

 

Kilde: Rapportert inntekt fra bompenger i 2020 fra «Bompengeinnkreving 2020» fremskrevet ved hjelp av trafikkarbeid iFigur 
2-1. Under forutsetning av gjennomsnittlig inntekt per passering skal holdes uendret. 

  

I den samfunnsøkonomiske analysen er bompengeinntekt i nullalternativet og nullplussalternativet 

beregnet basert på transportmodellens nivå på trafikk i 2030. Det vises til vedlegg 6-3 for en nærmere 

beskrivelse av trafikkarbeid i nullalternativet og nullplussalternativet.  

2.4 Eksterne kostnader fra veitrafikken 

TØI har estimert de marginale skadekostnadene for person- og godstransport i Norge1. Estimatene 

viser at en liten del av de eksterne kostnadene er knyttet til egenskaper ved motoren og hvilket 

drivstoff den forbrenner. De eksterne kostnadene varierer imidlertid med hvor kjøringen finner sted og 

er høyere i tettbygde strøk enn i spredtbygde strøk.  

Feil! Fant ikke referansekilden.Figur 2-4 viser hvordan de eksterne kostnadene utvikler seg i 

nullalternativet.   

 

 

 
1 TØI rapport 1704/2019 Eksterne kostnader ved transport i Norge 
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Figur 2-4 Fremskrevne samlede eksterne kostnader fra veitrafikk i null- og plussalternativet, MNOK 2022 kroner 
 

 
Kilde: Prosjektets beregninger basert på transportmodellberegnet trafikk i 2030, eksterne kostnader fra TØI rapport 1704/2019 
med forventede utviklingsbaner 
 

Veibruksavgiften har som formål å prise eksterne kostnader knyttet til ulykker, slitasje, kø, støy og 
lokale utslipp. Avgiften skal derfor gi brukerne av kjøretøy et økonomisk insentiv til å ta hensyn til 
ulempene kjøringen påfører andre. Dagens innretning av veibruksavgiften vil derfor over tid i mindre 
og mindre grad reflektere de faktiske eksterne kostnadene ved trafikkarbeidet, og vil derfor kunne gi et 
for høyt trafikknivå. Innenfor byområder med byvekstavtaler skjer likevel i ulikt omfang en prising av 
disse eksterne kostnadene gjennom bruk av bompenger med formål om å regulere trafikken. Dersom 
man har til hensikt å prise de eksterne kostnadene fullt ut i disse områdene må det avklares hvorvidt 
dette skal gjøres gjennom bruk av veibruksavgift eller bompenger. 
 

2.5 Treffsikkerheten til dagens veibruksavgift 

Elektrisitet, hydrogen og biogass er ikke omfattet av veibruksavgiften. Overgang til nullutslippskjøretøy 

innebærer at en stadig større andel av veitrafikken ikke er ilagt en veibruksavgift som priser de 

eksterne kostnadene bilbruken medfører. Manglende prising av eksterne kostnader kan føre til økt 

trafikkvolum og økte eksterne kostnader ved veitrafikk.  

Dersom veibruksavgiften hadde priset de eksterne kostnadene fullt ut, ville inntekten fra 

veibruksavgiften tilsvart summen av de eksterne kostnadene. Figuren under viser fremskrevet ekstern 

kostnad fra veitrafikken med blå søyler sammen med fremskrevet inntekt fra veibruksavgiften i 

nullalternativet med oransje kurve.  
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Figur 2-5  Fremskrevet ekstern kostnad (eks. CO2) sammenholdt med inntekt fra veibruksavgift i nullalternativet, millioner 2022-
kroner 

  

Kilde: Prosjektets beregninger 
 

Figuren viser et avvik mellom de samlede eksterne kostnadene fra veitrafikken og de samlede 

inntektene fra veibruksavgiften. Avviket mellom inntekter og kostnader vil øke frem til 2044.  

Eksterne kostnader kan imidlertid til en viss grad også prises gjennom bompenger. Figur 2-6 viser i 

hvilken grad inntekten fra veibruksavgift og bompenger dekker de samlede eksterne kostnadene ved 

trafikkarbeidet fordelt på slitasje, ulykker, støy, kø og lokale utslipp. Selv hvis vi ser både 

veibruksavgift og bompenger samlet, dekker disse ikke fullt ut de eksterne kostnadene, og gapet vil 

øke. 

Figur 2-6 Eksterne kostnader og inntekter fra veibruksavgift og bompenger, 2022 millioner kroner 
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3. Investeringskostnader og usikkerhetsanalyse 

Kostnadsestimeringen er gjennomført med utgangspunkt i en prosjektnedbrytningsstruktur. I 

kostnadsestimeringen er det innhentet informasjon fra flere prosjekter i Skatteetaten, Statens 

vegvesen og andre prosjekter i sektoren. Referanseprosjektene har bidratt med erfaringstall og innspill 

til estimeringen. Selve kostnadsestimatene er bygget opp i tråd med begrepsapparatet for 

kostnadsestimater i statens prosjektmodell, og består av en grunnkalkyle, basisestimat, P50, 

forventningsverdi og P85.2  

3.1 Prosjektnedbrytningsstruktur 

Etableringen av prosjektnedbrytningsstrukturen har tatt utgangspunkt i oppgaver som må 

gjennomføres av ulike sentrale aktører for å kunne realisere de ulike konseptene. Videre er det i 

arbeidet med å identifisere kostnadselementer tatt utgangspunkt i de ulike prosessene knyttet til 

innkreving av bompenger og veibrukavgift. Fellesnevneren er at det må etableres en 

innkrevingsordning, fanges opp data, sammenstille grunnlag for fastsetting, fastsette og innkreve. 

Videre må kontrollaktiviteter foreligge gjennom hele verdikjeden som illustrert i figur under.   

 

Figur 3-1Prosessmodell innkreving av veibruksavgift og bompenger 
 

Hvilke aktører som vil være ansvarlig for å realisere de ulike delene av konseptene er ikke endelig 

avklart i denne fasen. Overordnet er det likevel identifisert seks hovedområder hvor konseptene vil 

kunne medføre kostnader. Disse er: 

• Kjøretøy – konseptene vil i ulik grad kunne kreve installasjoner i det enkelte kjøretøy 

• Utstedere/private aktører – konseptene vil i ulik grad kreve tilpasning og utvikling av 

systemer hos utstedere eller andre private aktører 

• Statens Vegvesen – konseptene vil i ulik grad kreve utvikling og tilpasning av systemer hos 

Statens Vegvesen 

• Skatteetaten - konseptene vil i ulik grad kreve utvikling og tilpasning av systemer hos 

Skatteetaten 

• Andre parter (samarbeidspartnere) - konseptene vil i ulik grad kunne kreve utvikling og 

tilpasning av systemer hos andre aktører  

• Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) – Det er lagt til grunn at for å realisere de 

ulike konseptene vil det måtte etableres et tverretatlig prosjekt/program som sikrer 

koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for å realisere konseptet, samt innføre 

og realisere dette 

 
2 P50 og P85 er investeringskostnader inkludert forventet tillegg og usikkerhetspåslag. Tolkningen av P50 er at det er 50 
prosent sannsynlig at faktisk kostnad blir lavere enn dette estimatet. Tolkningen av P85 er at det er 85 prosent sannsynlig at 
faktisk kostnad blir lavere enn dette estimatet. P50 og P85 estimeres i forbindelse med usikkerhetsanalysen, der det lages en 
sannsynlighetsfordeling for kostnadsestimatet. 
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3.2  Kostnadsestimater 

Grunnkalkylen og basisestimater ble utarbeidet i prosjektet med bistand fra ekspertressurser i de ulike 

berørte virksomhetene. Kalkylen bygger på erfaringer fra flere prosjekter i Skatteetaten, Statens 

vegvesen og andre prosjekter i sektoren. Prosess og metode for estimeringen er nærmere beskrevet i 

Vedlegg 6-1 Investeringskostnader. Med utgangspunkt i basisestimatene for konseptet ble det også 

gjennomført en usikkerhetsanalyse for investeringskostnadene i prosjektet. Usikkerhetsanalysen ble 

gjennomført som samlinger over to dager som tok for seg henholdsvis estimatusikkerhet og 

hendelsesusikkerhet. I etterkant av samlingene er det gjennomført analyser i form av simuleringer 

som ga grunnlag for å identifisere sannsynlighetskurver og usikkerhetsdrivere. Usikkerhetsanalysen er 

dokumentert nærmere i Vedlegg 6-2 Usikkerhetsanalyse. 

Tabell 3-1 nedenfor oppsummerer grunnkalkyle, basisestimater og resultater fra usikkerhetsanalysen. 

Tabell 3-1 Grunnkalkyle investeringskostnader (mill 2022 kr inkl. mva) 

  Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4* 

Kjøretøy 63 1025 1925 151 

Utsteder/privat aktør 63 63 63 75 

Statens vegvesen 56 69 94 94 

Skatteetaten 12 12 12 14 

Andre parter/samarbeidsparter 13 200 200 31 

Varighetsdrevne kostnader 
(Prosjekt/program) 

101 201 317 150 

Sum Grunnkalkyle 307 1569 2611 515 

Uspesifisert post 61 160 233 90 

Basisestimat 369 1729 2844 605 

P50 440 1 900 3 050 685* 

Forventnings-verdi 455 1920 3075 737* 

P85 580 2 390 3 740 881* 

Standardavvik 25 % 22 % 19 % N/A 

Sannsynlighet for basisestimat 25 % 36 % 38 % N/A 

* Det er ikke gjort en egen usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for konsept 4. Usikkerheten beskrevet her tar 
utgangspunkt i usikkerhetsanalysen av de øvrige konseptene. 

 

4. Trafikale virkninger av konseptene 

Konseptene forutsetter ulike prismodeller for veibruksavgiften. Endret prismodell sammenlignet med i 

nullalternativet og nullplussalternativet vil påvirke trafikantene og gi endret trafikkarbeid. For å kunne 

analysere hvordan endret prismodell påvirker trafikken, er konseptene analysert ved hjelp av 

transportmodeller.  

Det er beregnet satser som skal gjenspeile prismodellene i konseptene. Utgangspunktet for beregning 

av trafikale virkninger er et hovedscenario hvor det forutsettes veibruksavgiftsatser som skal 

opprettholde dagens proveny fra veibruksavgiften, samt hente inn inntekt fra nullutslippskjøretøy med 

tilsvarende nivå på avgifter som i dag. 

For Konsept 1 som innebærer en flat sats, innebærer det en videreføring av dagens nivå per km, samt 

at nullutslippskjøretøy betaler en sats som gjenspeiler forholdet mellom eksterne kostnader for 

nullutslippskjøretøy og forbrenningskjøretøy i snitt.  For Konsept 2 som innebærer ulik sats for kjøring i 

by og for kjøring utenfor by, er den flate satsen justert for å reflektere det relative forholdet mellom 

eksterne kostnader i og utenfor by. I Konsept 3 er den flate satsen justert for å reflektere det relative 
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forholdet mellom eksterne kostnader i de ulike geografiske områdene (spredtbygd, tettsted < 100 000, 

tettsted > 100 000, samt at sats i rush og utenfor rush, gjenspeiler det relative forholdet mellom de 

eksterne kostnadene mellom rush og ikke-rushperioder. Tabellene under viser beregnede satser for 

Konsept 1-3.  

Tabell 4-1 Konsept 1: Veibruksavgift kroner per km, 2022 kroner 

Kroner per km 
(2022 prisnivå) 

Lett forbrenning Tung forbrenning Lett nullutslipp Tung nullutslipp 

Konsept 1  0,30   1,34   0,29   1,21  
 
Tabell 4-2 Konsept 2: Veibruksavgift kroner per km utenom by, 2022 kroner 

   Land (= alt utenom by)  

Kroner per km  
(2022 prisnivå)  Lett forbrenning   Tung forbrenning   Lett nullutslipp   Tung nullutslipp  

Konsept 2                0,11               0,72               0,09                   0,71  

 

Tabell 4-3 Konsept 2: Veibruksavgift kroner per km i by, 2022 kroner 

  By (= tettsted >100 000) 

Kroner per km  
(2022 prisnivå)  Lett forbrenning   Tung forbrenning   Lett nullutslipp   Tung nullutslipp  

Konsept 2                     1,01                      5,70               0,83               4,74  
 
Tabell 4-4 Konsept 3: Veibruksavgift kroner per km i spredtbygd, 2022 kroner 

   Spredtbygd  

Kroner per km (2022 
prisnivå) 

 Lett 
forbrenning  

 Tung 
forbrenning  

 Lett 
nullutslipp  

 Tung 
nullutslipp  

Konsept 3                0,08               0,65               0,07                   0,64  

 

Tabell 4-5 Konsept 3: Veibruksavgift kroner per km i tettsteder < 100 000 innbyggere i rush, 2022 kroner 

   Tettsted < 100 000 i rush  

Kroner per km (2022 prisnivå) Lett forbrenning  Tung forbrenning  Lett nullutslipp  Tung nullutslipp  

Konsept 3                     0,44                      2,44               0,38               2,27  

 

Tabell 4-6 Konsept 3: Veibruksavgift kroner per km i tettsteder < 100 000 innbyggere utenom rush, 2022 kroner 

   Tettsted < 100 000 utenom rush  

Kroner per km (2022 
prisnivå) 

 Lett 
forbrenning  

 Tung 
forbrenning  

 Lett 
nullutslipp  

 Tung 
nullutslipp  

Konsept 3                0,25               2,04               0,21               1,93  

 

Tabell 4-7 Konsept 3: Veibruksavgift kroner per km i tettsteder > 100 000 innbyggere i rush, 2022 kroner 

  Tettsted > 100 000 i rush 

Kroner per km (2022 
prisnivå) 

 Lett 
forbrenning  

 Tung 
forbrenning  

 Lett 
nullutslipp  

 Tung 
nullutslipp  

Konsept 3              2,11               9,76               1,66               6,43  

 

Tabell 4-8 Konsept 3: Veibruksavgift kroner per km i tettsteder > 100 000 innbyggere utenom rush, 2022 kroner 

  Tettsted > 100 000 utenom rush 

Kroner per km (2022 
prisnivå) 

 Lett 
forbrenning  

 Tung 
forbrenning  

 Lett 
nullutslipp  

 Tung 
nullutslipp  

Konsept 3              0,56               4,04                0,49               4,05  
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I TØI rapport 1407/2019 er det vist at eksterne kostnader er høyere i byer enn i spredtbygde områder, 

og kostnadene er høyere i rushperioder enn utenfor rushperioder. Satsene i konseptene er beregnet 

ut fra forholdet mellom eksterne kostnader, og gitt at satsene i konseptene skal opprettholde det 

samme provenyet, for et gitt trafikkarbeid, betyr forutsetningen at høyere satser i byområder også 

innebærer lavere satser i områder utenfor byene.  

Prismodellene i de ulike konseptene innebærer endrede kostnader for trafikantene. Når kostnadene 

endrer seg, vil det påvirke trafikantenes etterspørsel etter transport. Det er gjennomført 

transportmodellberegninger for å estimere endret trafikk i konseptene for 2030. Beregningen for 

persontransport er gjennomført i en modell for det geografiske området Viken. Resultatene fra Viken-

modellen er deretter oppskalert til et nasjonalt nivå. For en nærmere beskrivelse av beregning av 

trafikale endringer, vises det til vedlegg 6-3. Tabell 4-9 viser transportmodellens beregnede 

persontrafikk for 2030 for konseptene oppskalert til et nasjonalt nivå, samt endret trafikk sammenlignet 

med nullplussalternativet.  

Tabell 4-9 Total trafikk og endret persontrafikk sammenlignet med 0+ for 2030, millioner km 

Konsept Total trafikk 
Endret trafikk sammenlignet 

med 0+ 

K0  45 991   263  

K0+  45 728   -    

K1  43 961  -1 766  

K2  40 842  -4 886  

K3  44 472  -1 256  

Kilde: Vedlegg 6-3 TransportmodellberegningerFeil! Fant ikke referansekilden. 

 

Tabellen viser at trafikkarbeidet er høyere i K0 sammenlignet med K0+. Virkningen og viser effekten 

av å fjerne rabattene for nullutslippskjøretøy i bomprosjekter i K0+. Tabellen viser videre at alle 

konseptene bidrar til å redusere trafikken sammenlignet med K0+. Den største reduksjonen i trafikk får 

vi i K2. Den minste reduksjonen i trafikk får vi i K3. For en nærmere beskrivelse av trafikale virkninger i 

ulike geografiske områder, og fordeling av trafikk mellom nullutslippskjøretøy og kjøretøy med 

forbrenningsmotor, vises det til Feil! Fant ikke referansekilden.vedlegg 6-3. 

Det er videre gjennomført transportmodellberegninger for å beregne effekt for godstrafikken. Tabell 

4-10 viser trafikkarbeid for godstransport.  

Tabell 4-10 Trafikkarbeid for godstransport i konseptene i 2030, millioner km 

Konsept Metro Urban Rural Totalt 

K0 310,9 107,6 2096,9 2515,4 

K0+ 314,6 109,4 2107,3 2531,3 

K1 314,1 109,0 2097,1 2520,3 

K2 313,2 109,8 2127,7 2550,7 

K3 314,2 109,3 2128,8 2552,3 

Kilde: Vedlegg 6-3Feil! Fant ikke referansekilden. 
 

Beregningen gjelder ett år (2030), og det er verdt å påpeke at i godsmodellen vil etterspørselen etter 

godstransport være uendret av endrede transportkostnader (tonn gods av hver varegruppe på alle 

relasjoner ligger fast). Det som kan endre seg transportmiddelvalg, rutevalg og sendingsfrekvens. I en 

situasjon med kraftig økt kostnad for bilkjøring i by vil man med andre ord ikke endre etterspørselen 

etter transport av gods i byen, da forutsetningen er at disse transportene uansett skal gjennomføres 

(og de har ikke noe alternativ til biltransport). Det som kan endre seg er at man (hvis mulig) kjører 

rundt byen, eller man kan skifte til f.eks. togtransport. Dette siste kan bli motvirket dersom 

veibruksavgift utenfor by går ned, da er det teoretisk mulig at man får en overgang andre veien, fra bil 

til tog. Dette kan også skje dersom kostnaden ved tilbringertransport til en terminal i by blir veldig dyr. 
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Da kan man f.eks. tenke seg at en transport mellom Jessheim og Melhus, som før gikk på tog 

Alnabru-Trondheim, går over til biltransport hele veien.  

Tabell 4-11 viser beregnet effekt på transportarbeid for de ulike transportformene. Som vi ser er det 

ikke store effekter, men vi får en viss overgang fra bil til andre transportformer i K1. Dette skyldes at 

biltransport har blitt litt dyrere ved innføring av veibruksavgift også for nullutslippskjøretøy. I K2 og K3 

er det en liten overgang fra jernbanetransport til veitransport på grunn av reduserte kostnader for 

tunge kjøretøy på strekninger utenom by 

Tabell 4-11 Endret transportarbeid for ulike transportformer i konseptene, prosentvis endring fra K0+ i 2030 
 

Konsept Veg Sjø Bane SUM 

K0 -0,7% 0,2% 1,2% 0,1% 

K0+ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

K1 -0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 

K2 0,8% 0,0% -3,0% 0,0% 

K3 0,9% -0,1% -2,0% 0,0% 

Kilde: Vedlegg 6-3Transportmodellberegninger 

 

 

5. Samfunnsøkonomisk analyse 

I tråd med Finansdepartementets veileder for utarbeidelse av KVU-dokumenter, skal konseptene 

evalueres i en samfunnsøkonomisk analyse. Hovedformålet med den samfunnsøkonomiske analysen 

er å redegjøre for alle konsekvensene for samfunnet før beslutning om iverksetting av tiltak fattes. 

Arbeidet i denne samfunnsøkonomiske analysen er utført etter anbefalingene til Finansdepartementet 

og Direktoratet for økonomistyring. 

Det er identifisert en rekke samfunnsøkonomiske virkninger som følger av de ulike konseptene. 

Tiltaket vil i hovedsak berøre kjøretøyseiere og brukere av vei. I tillegg vil det berøre Skatteetaten, 

Statens Vegvesen og private aktører som får oppgaver ved innføring av de ulike konseptene. 

5.1 Sentrale forutsetninger for den samfunnsøkonomiske analysen  

Nullplussalternativet, som beskrevet over  ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen. Alle 

kostnads- og nyttevirkninger er vurdert relativt til det som uansett ville ha skjedd i nullplussalternativet. 

Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført i tråd med gjeldende rundskriv for gjennomføring 

av samfunnsøkonomiske analyser3 R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av 

samfunnsøkonomiske analyser og relevante veiledere fra blant annet DFØ4 og Statens Vegvesen5 . 

De beregningstekniske forutsetningene som ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen 

oppsummeres i Tabell 5-1  

 
3 R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser 
4 Direktoratet for økonomistyring (2018): Veileder i samfunnsøkonomiske analyser 
5 Statens Vegvesen (2021): Håndbok V712 - Konsekvensanalyser 



  
 Konseptvalgutredning Veibruksavgift og bompenger  
 Vedlegg 6-0 Alternativ analysen 

   

19 
 

Tabell 5-1 Skjematisk oversikt over forutsetninger for samfunnsøkonomisk analyse i KVU 

Tema Forutsetning i KVUen 

Prisnivå 2022 prisnivå  

Investering 
Forventningsverdi eks mva fra 
usikkerhetsanalysen 

Byggeperiode 

• Konsept 1: 2025-2027 

• Konsept 2: 2025-2029 

• Konsept 3: 2025-2031 

• Konsept 4: 2025-2028 

Levetid 10 år etter åpning for alle konsepter 

Mva. Mva. ekskludert 

Trafikale virkninger i analyseperioden 

Transportmodellkjøringer av konseptene er gjort 
kun for ett år (2030). Virkninger av konseptene i 
påfølgende år er fremskrevet med utgangspunkt 
i følgende faktorer: 

• Forventet generell trafikkvekst som i NTP 
grunnprognose (NTP 2022-2033)  

• Utvikling i sammensetning av 
kjøretøyparken (herunder utvikling andel 
nullutslippskjøretøy) som beskrevet i Sintef 
(2020)6 

Karbonprisbaner 
Karbonprisbaner fra Finansdepartementet 
(revidert 22.12.2021) 

Brukerbetaling 

Det er ikke tatt endelig stilling til omfang av 
brukerbetaling. Det er beregningsteknisk 
forutsatt full skattefinansiering av tiltaket. 
Konsekvenser av brukerbetaling er vurdert i 
sensitivitetsanalyser. 

Første driftsår 

• Konsept 1: 2028 

• Konsept 2: 2030 

• Konsept 3: 2031 

• Konsept 4: trinn 1 2028, trinn 2 2029 

Analyseperiode 2025-2040 

Diskonteringsrente 4 prosent 

Realprisjustering 
0,9 prosent årlig i tråd med gjeldende 
perspektivmelding  

Skattefinansieringskostnad  20 prosent  

Sammenstillingsår 2022 

 

5.2 Identifiserte virkninger  

Med utgangspunkt i løsninger identifisert i mulighetsstudien, har vi kartlagt virkninger av konseptene 

ved å vurdere aktører som blir berørt og hvordan de blir berørt av tiltakene i de ulike konseptene. Vi 

har videre gjort en vurdering av om virkningene innenfor rammene av utredingen er mulig å prissette i 

kroner eller ikke. Tabell 5-2 oppsummerer identifiserte virkninger og hvorvidt de er prissatte ikke-

prissatte.  

 
6 Sintef Notat 27. oktober 2020: Behandling av data og oppdaterte enhetspriser til prisnivå 2020 
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Tabell 5-2 Identifiserte virkninger av konseptene i analysen  

Virkning Prissatt eller ikke-prissatt 

Investeringskostnader Prissatt 

Drift- og vedlikehold av nye systemer Prissatt 

Organisatoriske endringer Prissatt 

Tidsbruk hos kjøretøyeier for rapportering og 
faktura 

Prissatt 

Nytte for transportbruker Prissatt 

Reduksjon i eksterne kostnader Prissatt 

Endrede offentlige inntekter Prissatt 

Skattefinansieringskostnad  Prissatt 

Verdi av sekundærbruk av data Ikke-prissatt 

Redusert personvern Ikke-prissatt 

Tidsbruk hos kjøretøyeier for kontroll og klage Ikke-prissatt 

Muligheter for mer fleksibel prising av 
bompenger 

Ikke-prissatt 

Muligheter for mer treffsikker prising av 
veibruksavgift 

Ikke-prissatt 

Økt proveny fra utenlandske kjøretøy Ikke-prissatt 

Likere konkurransevilkår for godstransport på 
vei 

Ikke- prissatt 

 

I de neste kapitelene vil vi gå gjennom våre beregninger av prissatte virkninger samt vurderinger av 

ikke-prissatte virkninger.  

5.3 Prissatte virkninger 

Nytte- og kostnadsvirkninger skal verdsettes i kroner så langt det er mulig og hensiktsmessig7. I dette 

kapittelet beskriver vi alle relevante prissatte virkninger. Tabell 5-3 sammenstiller de prissatte 

virkningene i analysen.  

 
7 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2021.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2021.pdf
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Tabell 5-3 Prissatte virkninger sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Investeringskostnad -302  -1 220  -1 918  -468  

Forvaltning- drift og vedlikehold 
av systemer 

-286  -1 185  -1 171  -381  

Organisatoriske endringer -798  -2 067  -2 071  -966  

Tidsbruk kjøretøyeier 
rapportering og faktura 

-274  -298  -439  -282  

Trafikantnytte -58 804  -58 193  -53 342  -58 970  

Helsegevinst  2 703   6 829   7 172   2 703  

Redusert ekstern kostnad  8 595   17 038   19 031   8 172  

Offentlige inntekter  61 774   55 710   53 610   62 045  

Skattefinansieringskostnad  12 078   10 248   9 690   12 046  

Neddiskontert prissatt netto 
nytte, endring fra 
nullplussalternativ 

 24 686   26 862   30 562   23 897  

Rangering prissatte 
virkninger 

3 2 1 4 

 

Alle konseptene har positiv prissatt netto nytte. Det betyr at de prissatte gevinstene mer enn oppveier 

kostnadene i alle konseptene. Den største nytten oppnår vi i Konsept 3. Selv om konseptet har høyest 

kostnad, er gevinstene betydelig høyere enn kostnadene.  

Negative prissatte virkninger er investeringskostnader, drift- og vedlikehold av nye systemer, 

organisatoriske endringer, tidsbruk hos kjøretøyeier samt redusert nytte for transportbrukere. Den 

største negative virkningen er redusert nytte for transportbrukere. Virkningen består av betaling av 

veibruksavgift til det offentlige, samt nyttetap forbundet med redusert etterspørsel etter veitransport. 

Positive prissatte virkninger er helsegevinster, reduserte eksterne kostnader, økte offentlige inntekter 

og redusert skattefinansieringskostnad. Økte offentlige inntekter er en overføring fra trafikantene. Ser 

vi bort fra denne virkningen, er det redusert ekstern kostnad som er den største gevinsten. Alle 

konseptene vil gi redusert veitransport som igjen vil redusere eksterne kostnader. Reduserte eksterne 

kostnader innebærer reduserte køkostnader, ulykkeskostnader, støyplager, reduserte lokale og 

globale utslipp, samt mindre slitasje på veien. Konseptene gir totalt sett økte offentlige inntekter. Dette 

skyldes først og fremst betydelig økte inntekter fra veibruksavgiften. Inntekter fra bompenger og andre 

avgifter reduseres, men i sum betydelig mindre enn veibruksavgiften øker slik at nettoeffekten for 

offentlige inntekter er positiv. Som følge av at konseptene i sum bidrar til høyere offentlige inntekter 

enn offentlige utgifter, vil netto virkning for offentlige budsjetter være positiv. Netto positiv virkning for 

offentlige budsjetter innebærer at vi får en positiv skattefinansieringskostnad. Det forutsettes en 

skattefinansieringskostnad på 20 øre per krone. Kostnaden skal reflektere effektivitetstapet som 

oppstår når konsumenter blir stilt ovenfor en avgift som innebærer nyttetap i form av redusert konsum. 

I konseptene beregner vil effektivitetstapet forbundet med innkreving av veibruksavgiften som en del 

av redusert trafikantnytte (nyttetap forbundet med redusert etterspørsel etter veitransport). I 

referansealternativet vil det som følge av reduserte inntekter fra veibruksavgiften oppstå et stadig 

større behov for å øke skatter andre steder i økonomien, for å kompensere for inntektstapet fra 

veibruksavgiften. Konseptene vil redusere behovet for skattefinansiering andre steder i økonomien, 

som innebærer at samfunnet får en redusert skattefinansieringskostnad. 

I de neste kapitlene vil vi gjennomgå de ulike prissatte virkningene, og redegjøre for forutsetninger for 

beregninger av virkningene.  

5.3.1 Investeringskostnader  



  
 Konseptvalgutredning Veibruksavgift og bompenger  
 Vedlegg 6-0 Alternativ analysen 

   

22 
 

Tabell 5-4 viser neddiskonterte investeringskostnader i konseptene over analyseperioden, 

sammenlignet med null og nullplussalternativet.  

Tabell 5-4 Investeringskostnader sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi) 2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Investeringskostnader 367 1541 2470 573 

 

Investeringskostnadene for tiltaket er presentert nærmere i kapittel 2 ovenfor. Jf rundskriv R-109/ skal 

det i den samfunnsøkonomiske analysen benyttes forventede investeringskostnader eks mva. Det er 

disse kostnadene som er presentert i tabellen over. 

5.3.2 Drift- og vedlikeholdskostnader  

Nye systemer og endringer i eksisterende systemer som er nødvendige for å realisere konseptet vil 

medføre drift- og vedlikeholdskostnader over systemenes levetider. Tabell 5-5 viser neddiskonterte 

drift- og vedlikeholdskostnader i konseptene over analyseperioden, sammenlignet med null og 

nullplussalternativet.  

Tabell 5-5 Drift- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi) 2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Drift- og vedlikeholdskostnader -286 -1 185 -1 171 -381 

 

Drift og vedlikehold av IKT-systemer i Skatteetaten, Statens Vegvesen og private aktører er basert på 

erfaringer innspill fra berørte aktører anslått å medføre kostnader på 20 pst av investeringskostnaden 

årlig. Tilsvarende gjelder for appløsninger (løsning for mobil eller integrert i kjøretøyets 

infotainmentsystem) for registering av kjørte km i kjøretøy. 

Når det gjelder ombordutstyr som installeres i Kjøretøy er det lagt til grunn at det ikke påløper 

driftskostnader utover investeringskostnaden for vedlikehold av selve OBU-en. Det er imidlertid lagt til 

grunn at det vil være kostnader knyttet til å koble seg på mobilnettverket og oversende data til 

Vegvesenet. Det er her, basert på innhentet informasjon fra mobiloperatøren Telia for om lag 3,8 

millioner kjøretøy, forutsatt en månedskostnad per kjøretøy på 2 kroner.8  

Drift og vedlikeholdskostnader for de ulike aktørene i prosjektnedbrytningsstrukturen blir med dette 

som vist i Tabell 5-6. 

Tabell 5-6 Drift- og vedlikeholdskostnader per aktør sammenlignet med nullplussalternativet MNOK (nåverdi) 2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Kjøretøy 87 -782 -762 -107 

Utsteder/privat aktør 87 -73 -69 -109 

Vegvesen 78 -81 -104 -129 

Skatteetaten 17 -15 -14 -21 

Sum Drift og vedlikehold -286 -1 185 -1 171 -381 

 

 
8 Kostnaden er basert på innhentet tilbud fra mobiloperatøren Telia for om lag 3,8 millioner kjøretøy 
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5.3.3 Endret omfang av ansvar og oppgaver - kostnader knyttet til organisatoriske endringer  

Nytt innkrevingssystem vil påvirke ansvar og oppgavefordelingen. Aktørene i innkrevingssystemet vil 

få andre oppgaver i det nye innkrevingssystemet, og oppgavene vil medføre endret ressursbruk. 

Kostnadene dekker oppgaver hos de ulike aktørene knyttet til dataregistrering, fastsettelse og 

innkreving av avgift og kontroll av innkrevingssystemet. Tabell 5-7 viser neddiskonterte kostnader for 

organisatoriske endringer i konseptene over analyseperioden, sammenlignet med null og 

nullplussalternativet. 

Tabell 5-7 Kostnader for organisatoriske endringer sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi) 2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Kostnad for organisatoriske endringer -798 -2 067 -2 071 -966 

 

Ulike organisatoriske varianter er vurdert, herunder varianter hvor Skatteetaten fastsetter og krever inn 

og varianter hvor næringslivsaktør fungerer som utsteder og fastsetter og krever inn avgiftene.9 For å 

likebehandle konseptene rent organisatorisk, er det i den samfunnsøkonomiske analysen forutsatt at 

det er næringslivsaktør som fungerer som utsteder.  

Kostnader for aktørene er estimert basert på ulike kilder. Det er lagt til grunn årsverkskostnader for 

Skatteetaten og Statens vegvesen. For næringslivsaktør er det innhentet kostnadsestimater fra 

utstedere og Trafikkforsikringsforeningen. Alle kostnader knyttet til organisatoriske endringer er 

realprisjustert. Tabell 5-8 oppsummerer neddiskonterte kostnader per aktør, sammenlignet med null 

og nullplussalternativet.  

Tabell 5-8 Endrede kostnader hos ulike aktører sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi) 2022  

 K1 K2 K3 K4 

Næringslivet -453 -741 -727 -520 

Tredjepart -31 -1 149 -1 115 -33 

Statens vegvesen -284 -149 -202 -462 

Skatteetaten -29 -28 -27 -32 

SUM -798 -2 067 -2 071 -966 

 

5.3.4 Tidsbruk hos kjøretøyeier for rapportering og faktura  

Systemene i de ulike konseptene vil innebære at kjøretøyeier må innrapportere antall km som er kjørt. 

I tillegg vil kjøretøyeier motta en faktura. Sammenlignet med i dag, hvor betaling av veibruksavgift er 

automatisk i forbindelse med fylling og betaling av drivstoff, kan det innebære noe endret tidsbruk. 

Tabell 5-9 oppsummerer neddiskonterte tidskostnader, sammenlignet med null og 

nullplussalternativet. 

Tabell 5-9 Kostnader for kjøretøyeiers tidsbruk til rapportering og betaling av faktura sammenlignet med nullplussalternativet, 
MNOK (nåverdi) 2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Tidsbruk kjøretøyeier 
rapportering og faktura 

-274  -298  -439  -282  

 

Omfanget av tidsbruk er en vanskelig størrelse å anslå. Tabell 5-10 viser anslått tidsbruk for 

rapportering, kontroll og betaling av faktura for de ulike konseptene. 

 
9 Det vises til vedlegg 5-7 for kartlegging av ulike måter innkrevingen kan organiseres på. 
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Tabell 5-10 Anslått tidsbruk i minutter per kjøretøyeier for å rapportere antall km, kontroll og betaling av faktura i de ulike 
konseptene 

 K1 K2 K3 K4 

Rapportering 2 0 0 
Trinn 1=K1, 
Trinn 2=K1+K2 
 

Kontroll og betaling av 
faktura 

1 2 3 

SUM 3 2 3 

 

Private kjøretøyeiere forutsetter vi benytter fritid. For denne tidsbruken har vi benyttet gjennomsnittlig 

årslønn for 2021 fra SSB, samt lagt til grunn 1950 timer per år per årsverk, og det er lagt til grunn 

netto timelønn. For kjøretøy i næring er det benyttet netto timelønn pluss påslag på 30 prosent for 

sosiale utgifter.  

Alle kjøretøyeiere vil få endret tidsbruk. Vi tar utgangspunkt i kjøretøybestand i 2021 fra SSB.10 Vi har 

fremskrevet kjøretøybestanden i henhold til vekstanslag fra TØI rapport 1689/201911 om framskriving 

av kjøretøyparken. Tabell 5-11 viser forutsatt fordeling av private og næringskjøretøy: 

Tabell 5-11 Forutsetning om fordeling av kjøretøyparken for private og næringskjøretøy 

Kjøretøy Private Næring 

Alle biler 91 % 9 % 

Nullutslippskjøretøy 84 % 16 % 

Varebiler 0 % 100 % 

Lastebiler 0 % 100 % 

 

I Konsept 1 er det kun nullutslippskjøretøy som inngår i det nye innkrevingssystemet og som inngå i 

beregningene, mens i Konsept 2 og 3 inngår alle kjøretøy. Konsept 4 kombinerer estimater fra 

Konsept 1 og 3, og inkluderer tillegg for tunge kjøretøy i trinn 2. Kostnaden er realprisjustert.  

5.3.5 Endret trafikantnytte  

Endret trafikk påvirker nytten for trafikantene sammenlignet med i null- og nullplussalternativet. Endret 

trafikantnytte består av overføring av veibruksavgift til det offentlige og endret nytte som følge av 

endret trafikk. Trafikantnytte består også av et korreksjonsledd som priser at trafikantene ikke tar 

hensyn til alle utgifter når de velger transportløsning. I henhold til håndbok V712 skal trafikantnytten 

korrigeres for dette. For en nærmere beskrivelse av beregning av endret transportnytte vises det til 

vedlegg 6-3. Tabell 5-14 viser neddiskontert trafikantnytte i konseptene over analyseperioden, 

sammenlignet med nullplussalternativet. 

Tabell 5-12 Endret trafikantnytte sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

Prissatt virkning K1 K2 K3 K4 

Trafikantnytte -58 804  -58 193  -53 342  -58 970  

 

Trafikantnytten er negativ, noe som betyr at trafikantene i sum kommer dårligere ut enn i 

nullplussalternativet. Nivå på trafikantnytten avhenger av endret trafikk. Konsept 3 gir minst reduksjon 

i trafikk, og er derfor det konseptet som gir minst reduksjon i trafikantnytten.  

 
10 Bilparken (ssb.no) 
11 Framskriving av kjøretøyparken i samsvar med nasjonalbudsjettet 

https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/landtransport/statistikk/bilparken
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Trafikantnytten er fremskrevet med forventet utvikling i veibruksavgift, hvor vi over tid har forutsatt at 

forholdet mellom nivå på overføring av veibruksavgift og nivå på nyttetap som følge av redusert trafikk 

holdes likt gjennom analyseperioden. Korreksjonsleddet er fremskrevet med forventet vekst i trafikken.  

5.3.6 Helsegevinst  

Reduksjon i trafikk vil bidra til at noe trafikk overføres til gang- og sykkeltransport. Økt gang- og 

sykkeltransport vil gi endringer i helsetilstand som følge av endring i fysisk aktivitet. Det er beregnet 

reduserte helsekostnader for nye gående og syklende i henhold til satser som ligger i håndbok V71212. 

Tabell 5-13 viser neddiskontert helsegevinst i konseptene over analyseperioden, sammenlignet med 

nullplussalternativet. 

Tabell 5-13 Helsegevinst sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

Prissatt virkning K1 K2 K3 K4 

Helsegevinst  2 703   6 829   7 172   2 703  

 

Helsegevinsten er fremskrevet med trafikkvekst og realprisjustert i analyseperioden.  

5.3.7 Reduksjon i eksterne kostnader  

Alle konseptene innebærer, som beskrevet i kapittelet om trafikale virkninger, endringer i det samlede 

trafikkarbeidet. Dette innebærer også at konseptene i ulik grad gir endringer i de eksterne kostnadene 

av trafikken. Tabell 5-14 viser neddiskonterte drift- og vedlikeholdskostnader i konseptene over 

analyseperioden, sammenlignet med nullplussalternativet. 

Tabell 5-14 Reduserte eksterne kostnader sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

Prissatt virkning K1 K2 K3 K4 

Reduksjon i eksterne 
kostnader 

 8 595   17 038   19 031   8 172  

 

I vår analyse har vi vurdert hvordan de ulike konseptene vil påvirke følgende eksterne kostnader: 

• Klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) 

• Ulykker 

• Støy 

• Lokale utslipp (NOX, PM10 og SO2) 

• Slitasje på infrastruktur  

• Kø 

Konseptenes virkninger på disse faktorene er vurdert med utgangspunkt i de trafikale virkningene 

beskrevet ovenfor og beregnede eksterne kostnader ved transport som beregnet i TØI rapport 

1704/2019 - Eksterne kostnader ved transport i Norge13. Reduksjon i køkostnader for lette kjøretøy er 

beregnet eksplisitt i modellverktøyet brukt for å beregne trafikale virkninger. Det er i analysen skilt 

mellom lette og tunge kjøretøy, mellom kjøretøy med forbrenningsmotor og nullutslippskjøretøy, samt 

mellom trafikk i rushtid og utenom rushtid. For 2022 er enhetspriser per km kjørt for lette kjøretøy som 

vist i Tabell 5-15 benyttet. 

 
12 https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf  
13 Rødseth m.fl (2019) - TØI rapport 1704/2019 Eksterne kostnader ved transport i Norge - Estimater 
av marginale skadekostnader for person- og godstransport 

https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v712-konsekvensanalyser-2021.pdf
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Tabell 5-15 Eksterne kostnader per kjørte km (2022) – lette kjøretøy 

 Lavtrafikkperiode Rushtid 

 Forbrenningsmotor Nullutslippsbiler Forbrenningsmotor Nullutslippsbiler 

Ekstern kostnad 
(2022) 

Stor-
by 

Tett-
sted 

Spredt-
bygd 

Stor-
by 

Tett-
sted 

Spredt-
bygd 

Stor-
by 

Tett-
sted 

Spredt-
bygd 

Stor-
by 

Tett-
sted 

Spredt-
bygd 

Ulykker 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Slitasje 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Co2 0,05 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,09 0,00 0,00 0,00 

Støy 0,37 0,34 0,05 0,37 0,34 0,05 0,37 0,34 0,05 0,37 0,34 0,05 

Lokale utslipp 0,27 0,08 0,00 0,26 0,04 0,00 0,92 0,09 0,01 0,26 0,04 0,00 

Kø 0,67 0,09 - 0,67 0,09 0,00 4,14 0,59 -0 4,14 0,59 0,00 

 

De eksterne kostnadene knyttet til slitasje, støy og kø forutsettes å være konstante gjennom perioden 

og er kun realprisjustert gjennom analyseperioden. Kostnader per km knyttet til ulykker, 

klimagassutslipp og lokale utslipp forventes imidlertid å endres gjennom analyseperioden. 

Ulykkeskostnader forventes jf TØI rapport 1704/2019 å falle med 3,6 pst per km årlig. Kostnadene 

knyttet til klimautslipp er forutsatt å følge karbonprisbanen oppgitt av Finansdepartementet (revidert 

22.12.2021). I tillegg til utvikling i utslippsprisen forventes endringer i kjøretøyparken og 

energieffektivisering som gir en reduksjon i utslipp per km over analyseperioden. Utviklingen på dette 

området er beregnet gjennom å gjøre kjøringer av et uttrekk fra modellområde DOM_FRE for 2030 og 

2040. De årlige kostnadene knyttet til klimagassutslipp er deretter interpolert for å få årlige 

utslippskostnader per km i perioden. Når det gjelder kostnader knyttet til lokale utslipp er disse 

forutsatt å følge samme utviklingsbane som lette lastebiler i TØIs godsnyttemodell.14 

For tunge kjøretøy er det i analysen ikke skilt mellom eksterne kostnader i og utenfor rushperioden. 

Det er imidlertid skilt mellom kostnader i ulike geografiske områder, og mellom ulike kategorier av 

tunge kjøretøy. For å beregne kostnadene er TØIs godsnyttemodell benyttet for å beregne for å 

beregne kostnadene over perioden. I modellen ligger det også inne utviklingsbaner for kostnader 

knyttet til ulykker, karbonpriser og lokale utslipp, tilsvarende som for lette kjøretøy. Samlede eksterne 

kostnader per kjørte km i 2022 for ulike typer kjøretøy i ulike geografiske områder er vist i Tabell 5-16 

under. 

 
14 Caspersen, E., Wangsness, P., Østli, V., & Madslien, A. (2015). Dokumentasjon: GodsNytte-
modellen. TØI rapport, 1446/ 2015. 



  
 Konseptvalgutredning Veibruksavgift og bompenger  
 Vedlegg 6-0 Alternativ analysen 

   

27 
 

Tabell 5-16 Eksterne kostnader per kjørte km (2022) – Tunge kjøretøy 

Geografisk område Type kjøretøy Kostnad per km 

Spredt bebyggelse LightLorry 1,13 

Tettsted (15 000 - 100 000 innb.) LightLorry 3,16 

Tettsted (>100 000 innb.) LightLorry 7,93 

Spredt bebyggelse HeavyLorry 1,31 

Tettsted (15 000 - 100 000 innb.) HeavyLorry 3,47 

Tettsted (>100 000 innb.) HeavyLorry 8,60 

Spredt bebyggelse LargeTrucks 1,69 

Tettsted (15 000 - 100 000 innb.) LargeTrucks 3,98 

Tettsted (>100 000 innb.) LargeTrucks 9,66 

 

5.3.8 Endrede offentlige inntekter  

Konseptene påvirker offentlige inntekter. For det første blir inntekten fra veibruksavgiften påvirket. 

Satsene i prismodellene er beregnet ut fra forutsetning om at inntekten fra veibruksavgiften skal holde 

seg på dagens nivå, og at nullutslippskjøretøy betaler en sats som ligger på dagens nivå justert for 

gjennomsnittlig forskjell i eksterne kostnader mellom nullutslippskjøretøy og forbrenningskjøretøy. Gitt 

at nullutslippskjøretøy ikke betaler veibruksavgift i dag, vil alle konseptene bidra til høyere inntekt fra 

veibruksavgiften sammenlignet med i nullalternativet og nullplussalternativet. Når trafikken reduseres 

som følge av endret veibruksavgift, vil trafikkendringen videre redusere bompengeinntektene. Videre 

vil redusert trafikk også gi mindre behov for service og vedlikehold og vil derfor bidra til en redusert 

avgiftsinntekt. Det siste bidraget til endrede offentlige inntekter er endrede inntekter og kostnader for 

kollektivoperatører. Redusert veitrafikk vil bidra til at noe trafikk overføres til kollektivtilbud. Økt 

kollektivtrafikk vil på den ene siden gi økte inntekter hos kollektivoperatørene, men på den andre siden 

gi økte kostnader. Tabell 5-17 viser neddiskonterte offentlige inntekter i konseptene over 

analyseperioden, sammenlignet med nullplussalternativet. 

Tabell 5-17 Endringer i offentlige inntekter sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

Prissatt virkning K1 K2 K3 K4 

Offentlige inntekter  61 774   55 710   53 610   62 045  

 

I sum bidrar konseptene til økte offentlige inntekter. Tabell 5-18 viser neddiskontert offentlige inntekter 

sammenlignet fordelt på ulike inntektskilder, sammenlignet med nullplussalternativet.  
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Tabell 5-18 Endringer i offentlige inntekter sammenlignet med nullplussalternativet, fordelt på inntektskilder, MNOK (nåverdi), 
2022 kroner 

 K1 K2 K3 K4 

Veibruksavgift  66 212   62 458   61 182   66 377  

Bominntekter -2 455  -5 578  -6 800  -2 350  

Avgifter -2 374  -2 235  -1 810  -2 374  

Kollektivoperatører  391   1 066   1 038   391  

SUM 61 774 55 710 53 610 62 045 

 

Veibruksavgiften gir økte inntekter i alle konseptene som følge av at også nullutslippskjøretøy skal 

betale. Over tid blir det også flere nullutslippskjøretøy slik at inntektene fra veibruksavgiften øker 

utover analyseperioden. Selv om satsene som er beregnet er beregnet under forutsetning om lik 

inntekt i de ulike konseptene, ser vi at konseptene har ulikt nivå på inntekten fra veibruksavgiften. Det 

kan se ut som trafikkendringer i ulike geografiske områder, kan være årsaken til de ulike nivåene. 

Bompengeinntekten blir redusert i alle konseptene. Det skyldes at høyere veibruksavgift bidrar til 

redusert trafikk i bomstasjonene, jf. Omtale i kapittel 3 om målkonflikter. Den største negative effekten 

på bompengeinntektene får vi i konsept 2 og 3, dvs. I konseptene hvor veibruksavgiften differensieres 

på geografi og tid. Bompengeinntektene er fremskrevet med generell trafikkvekst. Som følge av 

redusert trafikk får også alle konseptene reduserte avgiftsinntekter fra andre avgifter knyttet til forbruk 

av drivstoff, olje, dekk og reparasjoner med mer. I sum får kollektivoperatørene endret inntekt som 

overstiger endret kostnad, som gjør at kollektivoperatørene i sum bidrar til økte inntekter til det 

offentlige. 

5.3.9 Skattefinansieringskostnader 

Basert på konseptenes nettovirkning for offentlige budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet, 

er det beregnet endringer i skattefinansieringskostnad. Skattekostnaden settes til 20 øre per krone. Vi 

har forutsatt full skattefinansiering av tiltakenes kostnader, herunder investeringskostnader, drift- og 

vedlikeholdskostnader og kostnader knyttet til organisatoriske endringer. Som det fremgår av kapittel 

7.2 i R-10915, finansieres statlige tiltak normalt gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. I noen 

tilfeller vil det likevel være aktuelt å vurdere brukerbetaling. Bompengebrikker er i dag brukerfinansiert, 

og det kan tilsi at brukerfinansiering også kan være aktuelt for deler av kostnadene i konseptene. Det 

er imidlertid ikke avklart hvilken aktør som får ansvar for å gjennomføre anskaffelse av OBU-brikker i 

kjøretøyene. Mulige former for brukerbetaling er derfor ikke vurdert. Tabell 5-19 viser neddiskontert 

skattefinansieringskostnad sammenlignet med nullplussalternativet. 

Tabell 5-19 Endring i skattefinansieringskostnad sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

Prissatt virkning K1 K2 K3 K4 

Skattefinansieringskostnad  12 078   10 248   9 690   12 046  

 

Skattefinansieringskostnadene er i alle konseptene positive. Dette skyldes i hovedsak at innføring av 

veibruksavgift også for nullutslippskjøretøy gir betydelige skatteinntekter. Jf finansdepartementets 

rundskriv R-109/21 skal grunnlaget for beregning av skattekostnaden være tiltakets nettovirkning for 

offentlige budsjetter, dvs. det offentlige finansieringsbehovet. Når konseptene i vårt tilfelle gir et 

positivt nettobidrag til offentlige budsjetter, innebærer det grunnlag for å redusere skatter og avgifter i 

andre deler av økonomien. Dette innebærer dermed en reduksjon i skattefinansieringskostnader 

sammenlignet med nullplussalternativet.  

 

 
15 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_109_2021.pdf
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5.3.10 Følsomhetsanalyser  

Det er usikkerhet knyttet til flere forutsetninger. Det er gjennomført følsomhetsanalyser som 

analyserer hvordan endring i sentrale forutsetninger påvirker resultatet og rangeringen av de prissatte 

virkningene. Vi har gjennomført følgende følsomhetsanalyser: 

• Endret avgiftsnivå 

• Økt levetid 

• Økte investeringskostnader 

• Pessimistisk gevinstbilde 

• Mindre statlig finansiering 

5.3.10.1 Endret avgiftsnivå 

Nyttevirkningene vil i stor grad knytte seg til i hvilken grad konseptene bidrar til en mer treffsikker 

prising av veibruken, eksterne kostnader av trafikken og ivaretakelse av nytteprinsippet i 

bompengeinnkrevingen. Hvilket avgiftsnivå som legges til grunn for analysene vil derfor ha betydning.  

For å kunne vurdere i hvilken grad nytten av konseptene og eventuelt rangeringen av dem endres ved 

endret avgiftsnivå har vi gjennomført følgende sensitivitetsanalyse: 

• Scenario 2: Et scenario hvor en legger til grunn at veibruksavgift skal gi inntekter tilsvarende 

dagens veibruksavgift, engangsavgift, vektårsavgift og trafikkforsikringsavgift. 

I Scenario 2 er det forutsatt at veibruksavgiften skal gi inntekt tilsvarende dagens veibruksavgift, 

engangsavgift og trafikkforsikringsavgiften for personbiler. For tunge kjøretøy er det forutsatt at 

veibruksavgiften skal gi inntekt tilsvarende veibruksavgiften og vektårsavgiften. Satsen for lette 

kjøretøy er da skalert opp med forholdet mellom dagens nivå på veibruksavgiften (ca. 14 mrd) og 

summen av dagens nivå på veibruksavgift, engangsavgift og trafikkforsikringsavgiften (ca. 33 mrd). 

Det betyr at veibruksavgiftssatsene er skalert opp med en faktor på 2,3. For tunge kjøretøy er satsen 

skalert opp med estimert anslag på tunge kjøretøys veibruksavgift i dag (ca. 3 mrd.) og summen av 

dagens veibruksavgift og vektårsavgift (ca. 3,3 mrd.). Det betyr at veibruksavgiftssatsene er skalert 

opp med en faktor på 1,1. Resultatet av sensitivitetsanalysen vises i Figur 5-1.  

Figur 5-1 Følsomhetsanalyse av økt nivå på veibruksavgiften, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 

Endret forutsetning påvirker kun virkninger som er påvirket av endret trafikk (trafikantnytte, eksterne 

kostnader, helsegevinster, offentlige inntekter og Analysen viser at rangering ikke er påvirket av 
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endret nivå på avgiften. Den relative forskjellen mellom konsept 1 og 2 er imidlertid mindre enn i 

hovedscenario.  

5.3.10.2 Økt levetid 

Det er forutsatt 10 års levetid i analysen. Forutsetningen er satt ut fra en vurdering av forventet levetid 

for IKT-prosjekter som ifølge DFØs veileder for samfunnsøkonomiske analyser vanligvis er på 5-15 år, 

samt en vurdering av forventet levetid for OBUer (On Board units) som er vurdert til å være ca. 10 år.  

I denne sensitivitetsanalysen har vi økt levetiden til 15 år. Resultatet av sensitivitetsanalysen vises i 

Figur 5-2.  

Figur 5-2 Følsomhetsanalyse av 15 år levetid, MNOK (nåverdi), MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 

Når vi øker levetiden til 15 år, betyr det at vi øker antall år vi neddiskonterer med 5 ekstra år. 

Endringen påvirker alle størrelser. Vi inkluderer flere år med kostnader og nytteeffekter. Fra figuren 

ser vi at alle konsepter får økt lønnsomhet, og rangeringen mellom konseptene påvirkes ikke av 

endret forutsetning om levetid. Årsaken til at vi får bedret lønnsomhet, er fordi vi inkluderer flere år 

med netto positiv nytte.  

5.3.10.3 Økte investeringskostnader 

Som vist i 3.2 er det gjennomført en usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene. I den 

samfunnsøkonomiske analysen benyttes forventede investeringskostnader eks mva. Usikkerheten om 

kostnadsanslaget er synliggjort ved å blant annet oppgi anslag for P50 og P85. I denne 

sensitivitetsanalysen har vi forutsatt at investeringskostnadene tilsvarer P85 fratrukket mva. Resultatet 

av sensitivitetsanalysen vises i Figur 5-3. 
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Figur 5-3 Følsomhetsanalyse av investeringskostnader tilsvarende P85 eks. Mva, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 

Som figuren viser, reduseres lønnsomheten i alle konseptene noe sammenlignet med i 

hovedscenario. Rangering påvirkes ikke. Nytten av tiltakene er såpass mye høyere enn kostnadene, 

noe som innebærer at usikkerheten ikke har stor betydning for lønnsomheten i konseptene.  

5.3.10.4 Pessimistisk gevinstbilde  

Som nevnt over vil nyttevirkningene knytte seg til i hvilken grad konseptene bidrar til en mer treffsikker 

prising av veibruken. Nytten av konsept 2 og 3 er derfor avhengig av at prismodellene i konseptene 

faktisk tas i bruk. Prismodellene innebærer imidlertid en endring sammenlignet med i dag hvor alle 

innbyggere betaler samme avgift uavhengig av hvor reisen gjennomføres. Det er usikkert om det er 

politisk vilje til å gjennomføre en slik endring, og dersom prismodellene i konsept 2 og 3 ikke 

gjennomføres vil det ha betydning for gevinstene i disse konseptene. Vi har derfor gjennomført en 

sensitivitetsanalyse som skal vise et scenario hvor det er investert i systemer som muliggjør mer 

treffsikker prising, men hvor manglende politisk vilje til å ta i bruk og utnytte systemet innebærer 

redusert gevinster. Vi har modellert scenarioet ved å beholde alle kostnader lik som i hovedscenario, 

samtidig som vi har satt nytten av konsept 2, 3 og 4 lik nytten av konsept 1. Resultatet av 

sensitivitetsanalysen vises i Figur 5-4.  
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Figur 5-4 Følsomhetsanalyse av redusert gevinstbilde for konsept 2, 3 og 4, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 

Figuren viser at konseptene får endret rangering. Konsept 3 har nå lavest netto nåverdi, og konsept 1 

er rangert som det beste konseptet ut fra prissatte virkninger. Årsaken til at konsept 2 og 3 får endret 

rangering, er fordi disse konseptene har høyere kostnader enn konsept 1 og 4. Gitt likt gevinstbilde 

som i konsept 1 vil det innebære lavere lønnsomhet for konsept 2 og 3. Konsept 4 er mindre påvirket 

ettersom nytten av trinn 2 utgjør en liten andel av den samlede nytten.  Siden konsept 4 har noe høyre 

kostnader enn konsept 1 er imidlertid konsept 4 fortsatt rangert etter konsept 1.  

5.3.10.5 Redusert statlig finansering 

Det er forutsatt at tiltakene i konseptene får full statlig finansiering. Vi har valgt denne forutsetningen 

fordi det ikke er avklart hvilken aktør som får ansvar for å gjennomføre anskaffelse av OBU-brikker i 

kjøretøyene. Ulike modeller kan være relevante, for eksempel brukerbetaling, 

kompensasjonsordninger eller at næringslivet dekker kostnadene selv. I denne følsomhetsanalysen 

ser vi på et scenario hvor næringslivet selv finansierer investeringer i kjøretøy, andre investeringer og 

driftskostnader i deres organisasjon. Det betyr at disse kostnadene ikke inngår i beregning av 

tiltakenes skattefinanseringskostnad. Resultatet av sensitivitetsanalysen vises i Figur 5-5. 
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Figur 5-5 Følsomhetsanalyse av redusert statlig finansering, MNOK (nåverdi), 2022 kroner 

 

Figuren viser at alle konseptene får økt lønnsomhet. Årsaken til at lønnsomheten blir bedre, er fordi 

det er færre kostnader som inngår i beregningen av netto endring av offentlige inntekter. 

Forutsetningen bidrar derfor til å øke netto endring av offentlige inntekter sammenlignet med i 

hovedscenario. Effekten for netto nåverdi blir 20 prosent av kostnadene som ikke lenger skal ha statlig 

finansiering. Alternative modeller for finansiering bør imidlertid utredes nærmere.  
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5.4 Ikke-prissatte virkninger  

Ikke-prissatte virkninger skal analyseres og hensyntas i vurderingen av investeringstiltakenes 

samfunnsøkonomiske lønnsomhet, på linje med de prissatte virkningene. Som vist i Tabell 5-2 har vi 

identifisert ikke- prissatte virkninger for sekundærbruk av data, personvern, tidsbruk for kjøretøyeier 

knyttet til kontroll og klage, muligheter for mer treffsikker innkreving av bompenger, muligheter for mer 

treffsikker prising av bruk av vei, redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy og likere 

konkurransevilkår for godstransport 

Tabell 5-20 sammenstiller vurderingene av de identifiserte ikke-prissatte virkningene.  

Tabell 5-20 Sammenstilling av ikke-prissatte virkninger  

Virkning K1 K2 K3 K4 

Sekundærbruk av data 0 ++ ++ 0 

Personvern 0 - - - - - - - - 0 

Tidsbruk kjøretøyeier for 
kontroll og klage 

- - - - - - 

Muligheter for mer 
treffsikker innkreving av 
bompenger  

0 0 + + 0 

Muligheter for mer 
treffsikker prising av bruk 
av vei 

++ +++ ++++ ++ 

Redusert provenytap fra 
utenlandske kjøretøy 

0 +++ +++ ++ 

Likere konkurransevilkår for 
godstransport 

0 + + + 

 

For å vurdere de ikke-prissatte virkningene, har vi benyttet pluss-minusmetoden, jf. DFØs veileder for 

utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Pluss-minusmetoden er basert på en metode for å 

vurdere ikke-prissatte virkninger i Statens vegvesens håndbok V712. Fremgangsmåten i metoden går 

ut på å først vurdere hvilken betydning området som blir berørt av tiltaket, har for grupper i samfunnet. 

Det kan for eksempel være et geografisk område eller antall personer som blir berørt. Vurderingen 

gjøres basert på en tredelt skala: liten/middels/stor. Når betydning er angitt, skal omfanget av tiltaket 

vurderes. Da brukes det en sjudelt skala, fra stort positivt til stort negativt omfang. Konsekvensen 

finner vi ved hjelp av en konsekvensmatrise, som vist i Figur 5-6.  

Figur 5-6 Konsekvensmatrise for vurdering av ikke-prissatte virkninger 

 
Kilde: Veilder i samfunnsøkonomiske analyser, DFØ 2018 
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I de neste kapitlene vil vi gjennomgå vurderingen av de identifiserte ikke-prissatte virkningene.  

5.4.1 Sekundærbruk av data 

Sekundærbruk av data er bruk av data som samles inn om kjøretøysbevegelser der formålet ikke er å 

fastsette grunnlag for innkreving av veibruksavgift eller bompenger.  

Potensialet for bruk av data knyttet til kjøretøysbevegelser er imidlertid svært stort og kan ha stor verdi 

både alene, og sammenkoblet med andre data. Det er svært mange mulige anvendelsesområder for 

dataene. Fantasien setter grenser for hva de kan brukes til, men noen eksempler som er kommet opp 

i løpet av arbeidet med prosjektet er: 

• Muligheter for bedre trafikkstyring og trafikkinformasjon både på kort og lengre sikt (planfaser) 

• Riktigere prising av risiko i forsikringsøyemed 

• Kobling med målere kan gi mer presise værdata 

• Bedre flåtestyring for private og offentlige virksomheter 

• Etterforskning av kriminalitet mm. 

Sekundærbruk av data er med dette vurdert å ha stor betydning for samfunnet. 

Hvilket omfang det enkelte konsept vil ha av endring på temaet vil avhenge av hvilke restriksjoner som 

legges på bruk av data til sekundære formål. For vurderingen i dette tilfellet har vi vurdert at det vil 

være betydelige restriksjoner på bruk av data til andre formål. Hvilke restriksjoner som faktisk vil bli 

gjeldende er imidlertid per nå uklart og vurderingen på dette temaet må derfor ses i sammenheng 

også med virkningen for personvern beskrevet nedenfor. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I dette konseptet vil det samles inn data kun om utkjørte kilometer fra nullutslippskjøretøy, 

og dataene vil rapporteres relativt sjelden. Dataene som rapporteres inn vurderes her å gi liten verdi 

utover de data som samles inn av forsikringsselskaper og andre allerede i nullalternativet. 

Konsept 2: I dette konseptet vil det kunne samles inn data om kjøretøysbevegelser som potensielt kan 

ha stor verdi. Vi legger til grunn at det vil være strenge restriksjoner på bruken av dataene, men at det 

er et potensial for noe sekundærbruk av anonymiserte data. På hvilken måte dette evt kan løses må 

vurderes nærmere i senere faser. Omfanget er her derfor vurdert som lite positivt 

Konsept 3: Vurderingen av dette konseptet er tilsvarende som for konsept 2 og omfanget er vurdert 

som lite positivt 

Konsept 4: Vurderingen for lette nullutslippskjøretøy er for dette temaet tilsvarende som for konsept 1. 

Konseptet vil i tillegg innebære installasjoner av OBU-er i tunge kjøretøy som vil kunne gi data om 

kjøretøysbevegelser. Tunge kjøretøy benyttes imidlertid i hovedsak av virksomheter og næringsliv 

som gjerne har systemer for å fange slike data selv allerede. Sammenlignet med nullalternativet er 

derfor virkningen vurdert å være neglisjerbar 

Tabell 5-21 Oppsummerer våre vurderinger av temaet sekundærbruk av data for de ulike konseptene. 

Tabell 5-21 Ikke prissatt virkning – Sekundærbruk av data 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Stor 

Omfang intet Lite positivt Lite positivt intet 

Konsekvens 0 ++ ++ 0 

 

  



  
 Konseptvalgutredning Veibruksavgift og bompenger  
 Vedlegg 6-0 Alternativ analysen 

   

36 
 

5.4.2 Personvern 

Konseptene gir i varierende grad adgang til å kartlegge bevegelsesmønster i samfunnet og dette kan 

utfordre retten til privatliv slik det er nærmere beskrevet i vedlegg 4-2 Regulatoriske rammer, 

databeskyttelse og personvern. Retten til privatliv står sterkt i enhver rettstat og demokratisk samfunn. 

Det er videre en svært stor gruppe (eiere og brukere av kjøretøy) som vil kunne bli berørt av de ulike 

konseptene. Temaet er derfor vurdert å ha stor betydning for samfunnet. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I dette konseptet vil det samles inn data kun om utkjørte kilometer fra nullutslippskjøretøy, 

og dataene vil rapporteres relativt sjelden. Dataene som rapporteres inn vurderes her å gi neglisjerbar 

virkning for personvernet utover de data som samles inn av forsikringsselskaper og andre allerede i 

nullalternativet. 

Konsept 2: I dette konseptet vil det kunne samles inn data om kjøretøysbevegelser som potensielt kan 

utfordre personvernet. Vi legger til grunn at det vil være strenge restriksjoner på bruken av dataene. 

Som beskrevet i Vedlegg 4-2 må det imidlertid legges til grunn at løsninger som i stor skala innsamler 

og benytter data om fysiske personers kjøremønster utgjør en høy risiko for personvernet. Omfanget 

er her derfor vurdert som stort negativt 

Konsept 3: Vurderingen av dette konseptet er tilsvarende som for konsept 2 og omfanget er vurdert 

som stort negativt. 

Konsept 4: Vurderingen for lette nullutslippskjøretøy er for dette temaet tilsvarende som for konsept 1. 

Konseptet vil i tillegg innebære installasjoner av OBU-er i tunge kjøretøy som vil kunne gi data om 

kjøretøysbevegelser. Tunge kjøretøy benyttes imidlertid i hovedsak av virksomheter og næringsliv 

som gjerne har systemer for å fange slike data selv allerede. Sammenlignet med nullalternativet er 

derfor virkningen for personvernet vurdert å være neglisjerbar. 

Tabell 5-22 Oppsummerer våre vurderinger av temaet personvern for de ulike konseptene. 

Tabell 5-22 Ikke prissatt virkning – personvern 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Stor 

Omfang intet Stort negativt Stort negativt intet 

Konsekvens 0 - - - - - - - - 0 
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5.4.3 Tidsbruk for kjøretøyeier for kontroll og klage 

Innføring av de ulike konseptene vil medføre at det etableres kontrollregimer som også må følges av 

adgang til å kunne klage på avgjørelser for den enkelte kjøretøyseier. Kontroll vil i utgangspunktet skje 

automatisk, men kjøretøyseiere som mangler rapportering og/eller har feilrapportert vil oppleve å 

måtte bruke tid knyttet til kontroller. Tilsvarende vil den enkelte måtte bruke tid på klagesaker dersom 

man mener beregninger av krav er mangelfulle eller feil. 

I utgangspunktet forventes det at antallet personer som blir berørt vil være beskjedent, men de som 

blir berørt vil kunne oppleve at tidsbruk og ulemper er betydelige. Virkningen er derfor samlet vurdert å 

ha middels betydning for samfunnet. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I konsept 1 er det kun eiere av nullutslippskjøretøy som blir berørt. Omfanget av data som 

skal kontrolleres og eventuell klage behandles er også beskjedent. Samlet tidsbruk vurderes derfor å 

ha et lite negativt omfang. 

Konsept 2: I konseptet vil skal det registreres og utarbeides fakturagrunnlag knyttet til utkjørte km i 

ulike geografiske soner. Ved kontroll og klagesaker antas dette å være noe mer tidkrevende enn 

konsept 1, samtidig som det er flere potensielle berørte aktører. Konseptet er derfor vurdert å ha 

middels negativt omfang. 

Konsept 3: Tilsvarende som for konsept 2 og skal det registreres og utarbeides fakturagrunnlag 

knyttet til utkjørte km i ulike geografiske soner, samt i tillegg også for ulike tidsperioder. Det vil også bli 

endringer i grunnlaget for fastsettelse av bompengekrav. Datagrunnlaget er derfor noe mer komplekst 

enn i konsept 2. Dersom man først blir utsatt for kontroll, eller har en klagesak har vi likevel vurdert 

omfanget å bli tilsvarende som i konsept 2. Konseptet er derfor vurdert å ha middels negativt omfang. 

Konsept 4: Vurderingen for lette nullutslippskjøretøy er for dette temaet tilsvarende som for konsept 1. 

Konseptet vil i tillegg innebære installasjoner av OBU-er i tunge kjøretøy som vil kunne gi data om 

kjøretøysbevegelser. Tunge kjøretøy utgjør imidlertid en liten andel av den totale kjøretøyparken. Vi 

har derfor tilsvarende som for konsept 1 vurdert konseptet å ha et lite negativt omfang 

Tabell 5-23 Oppsummerer våre vurderinger av temaet sekundærbruk av data for de ulike konseptene. 

Tabell 5-23 Ikke prissatt virkning – Tidsbruk for kjøretøyseier for kontroll og klage 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Middels 

Omfang Lite negativt Middels negativt Middels negativt Lite negativt 

Konsekvens - - - - - - 
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5.4.4 Tidsbruk for kjøretøyeier for kontroll og klage 

Innføring av de ulike konseptene vil medføre at det etableres kontrollregimer som også må følges av 

adgang til å kunne klage på avgjørelser for den enkelte kjøretøyseier. Kontroll vil i utgangspunktet skje 

automatisk, men kjøretøyseiere som mangler rapportering og/eller har feilrapportert vil oppleve å 

måtte bruke tid knyttet til kontroller. Tilsvarende vil den enkelte måtte bruke tid på klagesaker dersom 

man mener beregninger av krav er mangelfulle eller feil. 

I utgangspunktet forventes det at antallet personer som blir berørt vil være beskjedent, men de som 

blir berørt vil kunne oppleve at tidsbruk og ulemper er betydelige. Virkningen er derfor samlet vurdert å 

ha middels betydning for samfunnet. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I konsept 1 er det kun eiere av nullutslippskjøretøy som blir berørt. Omfanget av data som 

skal kontrolleres og eventuell klage behandles er også beskjedent. Samlet tidsbruk vurderes derfor å 

ha et lite negativt omfang. 

Konsept 2: I konseptet vil skal det registreres og utarbeides fakturagrunnlag knyttet til utkjørte km i 

ulike geografiske soner. Ved kontroll og klagesaker antas dette å være noe mer tidkrevende enn 

konsept 1, samtidig som det er flere potensielle berørte aktører. Konseptet er derfor vurdert å ha 

middels negativt omfang. 

Konsept 3: Tilsvarende som for konsept 2 og skal det registreres og utarbeides fakturagrunnlag 

knyttet til utkjørte km i ulike geografiske soner, samt i tillegg også for ulike tidsperioder. Det vil også bli 

endringer i grunnlaget for fastsettelse av bompengekrav. Datagrunnlaget er derfor noe mer komplekst 

enn i konsept 2. Dersom man først blir utsatt for kontroll, eller har en klagesak har vi likevel vurdert 

omfanget å bli tilsvarende som i konsept 2. Konseptet er derfor vurdert å ha middels negativt omfang. 

Konsept 4: Vurderingen for lette nullutslippskjøretøy er for dette temaet tilsvarende som for konsept 1. 

Konseptet vil i tillegg innebære installasjoner av OBU-er i tunge kjøretøy som vil kunne gi data om 

kjøretøysbevegelser. Tunge kjøretøy utgjør imidlertid en liten andel av den totale kjøretøyparken. Vi 

har derfor tilsvarende som for konsept 1 vurdert konseptet å ha et lite negativt omfang 

Tabell 5-24 oppsummerer våre vurderinger av temaet tidsbruk for kjøretøyeier for kontroll og klage for 

de ulike konseptene. 

Tabell 5-24 Ikke prissatt virkning – Tidsbruk for kjøretøyseier for kontroll og klage 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Middels 

Omfang Lite negativt Middels negativt Middels negativt Lite negativt 

Konsekvens - - - - - - 
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5.4.5 Muligheter for mer treffsikker prising av veibruk 

Fra et samfunnsøkonomisk ståsted er det ønskelig at trafikanter i størst mulig grad stilles overfor 

priser som reflekterer kostnadene de påfører samfunnet ved bruk av vei. Som det fremgår av TØI 

(2019) er det store forskjeller i hvilke kostnader som påføres samfunnet ved bruk av ulike typer 

kjøretøy i ulike geografiske områder til ulike tidspunkt. En mer treffsikker prising som reflekter de 

samfunnsøkonomiske kostnadene ved bruk av vei har dermed et potensial for å øke den 

samfunnsøkonomiske effektiviteten på området.  

Verdien av mer treffsikker prising er delvis illustrert av de prissatte virkningene som synliggjør relativt 

store årlige gevinster av å prise bruken av vei mer sofistikert. Vi har derfor vurdert betydningen for 

samfunnet av mer treffsikker prising som stor. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I konsept 1 er det kun eiere av nullutslippskjøretøy som blir berørt og det gis kun 

muligheter for en flat avgift per kjørte km. Andelen nullutslippskjøretøy er imidlertid kraftig økende og 

sammenlignet med nullalternativet innebærer muligheten for å prise bruk av vei også for disse 

kjøretøyene en betydelig positiv endring. Konseptet er derfor vurdert å ha et middels positivt omfang. 

Konsept 2: Dette konseptet åpner for å differensiere priser også ut fra geografi, og gir mulighet for 

dette for alle typer av kjøretøy. Dette er en forbedring sammenlignet med Konsept 1. Imidlertid er det 

store forskjeller i eksterne kostnader ved bruk av vei på ulike tidspunkt. Dette fanges ikke opp av 

konseptet. Konseptet er derfor vurdert å ha et middels positivt omfang. 

Konsept 3: Konseptet gir muligheter for å prise bruk av vei ulikt både med hensyn til ulike 

kjøretøygrupper, sted og tid. De prissatte virkningene for konseptet synliggjør noe av potensialet, men 

det vil også være mulig å prissette betydelig mer treffsikkert både med hensyn til differensiering 

mellom ulike kjøretøy, geografiske områder og tidspunkter. Konseptet er derfor vurdert å ha et stort 

positivt omfang. 

Konsept 4: Vurderingen for lette nullutslippskjøretøy er for dette temaet tilsvarende som for konsept 1. 

Konseptet vil i tillegg innebære installasjoner av OBU-er i tunge kjøretøy som gir grunnlag for mer 

treffsikker prising av bruken av vei for disse. Tunge kjøretøy utfører imidlertid en mindre andel av det 

samlede transportarbeidet. Tungtrafikken har også en betydelig andel lange reiser der virkningene av 

differensiert prising i ulike geografiske soner og tidspunkt vil ha relativt mindre betydning.  Vi har derfor 

tilsvarende som for konsept 1 vurdert konseptet å ha middels positivt omfang. 

Tabell 5-25 Oppsummerer våre vurderinger av temaet muligheter for mer treffsikker prising av veibruk 

for de ulike konseptene. 

Tabell 5-25 Ikke prissatt virkning – Mer treffsikker prising av veibruk 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Stor 

Omfang Middels positivt Middels positivt Stort positivt Middels positivt 

Konsekvens ++ +++ ++++ ++ 
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5.4.6 Muligheter for mer treffsikker innkreving av bompenger 

Et førende prinsipp for innkreving av bompenger er det såkalte nytteprinsippet som innebærer at de 

som betaler bompenger skal dra nytte av bruken av inntektene. På strekningsvise 

bompengeprosjekter ivaretas nytteprinsippet ved plassering av bomsnitt på strekningene det skal 

finansieres utbygging av.  

Det stilles ikke samme direkte krav til sammenheng mellom nytte og betaling når det gjelder bypakker. 

Utvidet nytteprinsipp forklares i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014- 2023. 

Bypakker består av flere prosjekt som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i byområdet, og 

som til sammen bidrar til økt framkommelighet. Bruk av bompenger for å styrke kollektivtrafikken 

avlaster vegnett og kommer bilistene til gode ved økt framkommelighet. I tillegg er det gjennom 

vegloven §27, 2 ledd, åpnet for bompenger i byområdene kan ha finansiering og trafikkregulering som 

formål. I byområdene kan bompengeinnkrevingen tilpasses de særskilte behovene i området, ut fra 

hensyn til transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet eller lignende hensyn. 

Bompengetakstene i byområdene kan være basert på kjøretøyenes vekt, påvirke valg av reisemiddel, 

variere ut fra tiden på døgnet, variere ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper. I flere av de store 

byene er det allerede etablert et system med tids- og miljødifferensierte takster.  

Det kan likevel være krevende å ivareta sammenhengen mellom nytte og betaling i byene med 

dagens system som baserer seg på punktvis innkreving fordi noen av trafikantene vil kunne kjøre 

innenfor bomringen uten å betale selv om de har nytte av tiltakene som bompenger er med på å 

finansiere. Dette kan gi ineffektiv ressursallokering gjennom at man, gitt finansieringsbehovet, får 

større eller mindre trafikkavvisning enn optimalt i ulike områder og til ulike tidspunkter. Mer treffsikker 

bompengeprising i byområder vil dermed kunne gi en samfunnsøkonomisk mer effektiv 

ressursutnyttelse. Betydningen av dette temaet er vurdert å være av middels betydning for samfunnet. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

• Konsept 1: I konsept 1 er det ingen endringer i bompengeinnkrevingen sammenlignet med 

nullplussalternativet. Konseptet er derfor vurdert å ha ingen betydning 

• Konsept 2: I konsept 2 er det ingen endringer i bompengeinnkrevingen sammenlignet med 

nullplussalternativet. Konseptet er derfor vurdert å ha ingen betydning. 

• Konsept 3: Konseptet gir muligheter for å prise bompenger som distansebasert avgift. Det gir 

med andre ord muligheter for å gå bort fra punktvis innkreving og til innkreving per kjørte km i 

sonen det kreves inn bompenger fra. Det er noe som vil gi bedre samsvar mellom nytte og 

betaling. Det vil også gi en mer treffsikker trafikkregulering gjennom bompengeordningen. De 

prissatte virkningene for konseptet synliggjør noe av potensialet, men det vil også være mulig 

å differensiere bompengesatser mer sofistikert innenfor et byomåde enn hva som er beregnet 

i de prissatte virkningene. Konseptet er derfor vurdert å ha et stort positivt omfang. 

• Konsept 4: I konsept 4 er det ingen endringer i bompengeinnkrevingen sammenlignet med 

nullplussalternativet. Konseptet er derfor vurdert å ha ingen betydning. 

Tabell 5-26 Oppsummerer våre vurderinger av temaet sekundærbruk av data for de ulike konseptene. 

Tabell 5-26 Ikke prissatt virkning – Mer treffsikker innkreving av bompenger 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Middels 

Omfang Intet Intet Stort positivt Intet 

Konsekvens 0 0 ++ 0 
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5.4.7 Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy som kjører i Norge. 

Dersom det er prisforskjeller på drivstoff mellom Norge og andre nærliggende land vil transporter som 

krysser grensen være tjent med å tanke drivstoff i nærliggende land med lavere utsalgspris for 

drivstoff. Vista Analyse gjennomførte i 2020 en samfunnsøkonomisk analyse av satelittbasert 

veiprising for tungtransport.16 

I analysen ble det basert på særavgiftsforskjeller mellom Norge og nærliggende land (Sverige, 

Danmark, Finland og Tyskland) på bensin og diesel vurdert at det for tunge kjøretøy ville være 

lønnsomt å tanke så mye drivstoff som lovlig i utlandet før man krysser grensen og kjører inn i Norge. I 

rapporten ble det estimert et årlig provenytap på veibruksavgiften fra tunge kjøretøy over 7,5 tonn på i 

størrelsesorden 200-800 mill kr i 2018. I tillegg er det trolig også noe provenytap fra lette utenlandske 

kjøretøy som kjører i Norge. Til sammen medfører dette betydelige summer i tapte inntekter for staten 

årlig. Provenytap fra utenlandske kjøretøy er vurdert å ha middels betydning for samfunnet. 

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: I konsept 1 er det ingen endringer i for temaet sammenlignet med nullplussalternativet. 

Konseptet er derfor vurdert å ikke ha betydning 

Konsept 2: I konseptet sikrer innført teknologi at alt provenytap fra utenlandske kjøretøy som kjører i 

Norge bortfaller. Konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning. 

Konsept 3: I konseptet sikrer innført teknologi at alt provenytap fra utenlandske kjøretøy som kjører i 

Norge bortfaller. Konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning. 

Konsept 4: I konsept 4 sikrer innført teknologi at alt provenytap fra utenlandske tunge kjøretøy som 

kjører i Norge bortfaller. Tunge utenlandske kjøretøy antas å utgjøre hoveddelen av provenytapet. 

Også dette konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning. 

Tabell 5-27 Oppsummerer våre vurderinger av temaet sekundærbruk av data for de ulike konseptene. 

Tabell 5-27 Ikke prissatt virkning – Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Middels 

Omfang Intet Stort positivt Stort positivt Stort positivt 

Konsekvens 0 +++ +++ ++ 

 

 

  

 
16 Vista Analyse (2020). Vista rapport 2020/01: Satelittbasert veiprising for tungtransport 
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5.4.8 Likere konkurransevilkår kan gi mer effektiv ressursbruk i markedet for godstransport 

Busser, lastebiler og andre motorvogner i ervervsmessig virksomhet kan i henhold til tollforskriften ha 

med inntil 600 liter drivstoff til Norge tollfritt 17. Ulikheter i drivstoffpriser som følge av forskjeller mellom 

avgifter på drivstoff i ulike land, vil dermed kunne oppnå en konkurransefordel sammenlignet med 

virksomheter som driver transport på vei og tanker sitt drivstoff i Norge. I tillegg vil det kunne gi 

konkurransevridninger i forhold til konkurrende transportformer som sjø og jernbane.  

Kostnaden for samfunnet vil med hensyn til dette, utover provenytapet beskrevet over, knytter seg til 

at det blir mer trafikk på vei enn hva som er samfunnsøkonomisk optimalt og at eksterne kostnader blir 

større enn hva tilfellet ville vært dersom aktørene ble stilt overfor likere konkurransevilkår. Ettersom 

det er begrensninger i mengden drivstoff som kan innføres tollfritt til Norge, og effektivitetstapene for 

økonomien utover provenytapet trolig er beskjedne, anses virkningen å ha liten betydning for 

samfunnet.  

Med hensyn til virkninger av de enkelte konseptene er følgende vurdert: 

Konsept 1: Konseptet medfører ikke endringer i konkurransevilkårene og er derfor vurdert å ha ingen 

betydning 

Konsept 2: Konseptet eliminerer forskjeller i konkurransevilkår som følge av ulike nivåer for 

veibruksavgiften. Konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning. 

Konsept 3: Tilsvarende som konsept 2 eliminerer konseptet forskjeller i konkurransevilkår som følge 

av ulike nivåer for veibruksavgiften. Konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning. 

Konsept 4: Tilsvarende som konsept 2 og 3eliminerer konseptet forskjeller i konkurransevilkår som 

følge av ulike nivåer for veibruksavgiften. Konseptet er derfor vurdert å ha stor positiv virkning.. 

Tabell 5-28 Oppsummerer våre vurderinger av temaet likere konkurransevilkår og mer effektiv 

ressursbruk for de ulike konseptene. 

Tabell 5-28 Ikke prissatt virkning – Likere konkurransevilkår og mer effektiv ressursbruk 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Betydning Middels 

Omfang Intet Stort positivt Stort positivt Stort positivt 

Konsekvens 0 + + + 

 

  

 
17 Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) - Lovdata 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-17-1502
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5.5 Realopsjoner og fleksibilitet  

I henhold til Rundskriv R-108/19[1] om statens prosjektmodell, skal det i alternativanalysen vurderes 

om det er grunnlag for trinnvis gjennomføring eller inndeling i delprosjekter, og om avhengighet mot 

andre prosjekter eller realopsjoner knyttet til teknologisk utvikling og mer informasjon tilsier utsettelse. 

Når vi snakker om realopsjonsverdien av et investeringsprosjekt, mener vi verdien som ligger i 

muligheten for å kunne utsette investeringsbeslutningen. Denne verdien oppstår når det er usikkerhet 

knyttet til verdien av prosjektet samtidig som investeringen er helt eller delvis irreversibel. Et fleksibelt 

beslutningstidspunkt betyr at noe av den potensielle nedsiderisikoen ved prosjektet kan reduseres. 

Nivået av usikkerhet rundt verdien av et investeringsprosjekt kan sies å være et produkt av to faktorer.  

1. Sannsynlighet for å motta ny informasjon lenger frem i tid som i vesentlig grad kan endre 

den oppfattede verdien av prosjektet. Høy sannsynlighet for å få oppdatert kunnskap vil, alt 

annet likt, bety at usikkerheten rundt verdien av prosjektet er tilsvarende høy. 

2. Fleksibilitet i investeringsprosjektet som gjør det mulig å respondere på ny informasjon. 

Høy fleksibilitet kan være med på å begrense eventuelle negative effekter på prosjektets verdi når 

ny informasjon mottas. Manglende fleksibilitet og redusert mulighet til å respondere på ny 

informasjon vil, alt annet likt, gjøre verdsettingen av investeringsmuligheten mer sensitiv med 

hensyn til oppdatert kunnskap og bidra til større usikkerhet. 

Betydningen av usikkerhet rundt fremtidige verdier vil være begrenset hvis konseptet vurderes som 

svært fleksibelt, slik at det er liten risiko for store fremtidige tap. Faktorer som vil påvirke konseptenes 

fleksibilitet kan kategoriseres som:  

• Muligheter for å gjøre oppfølgingsinvesteringer. 

• Mulighet for å avslutte eller reversere tiltak. 

• Mulighet for å variere produksjon eller produksjonsmetoder. 

Av de analyserte konseptene i KVU-en ligger det varierende grad av både usikkerhet og fleksibilitet i 

konseptene. 

Konsept 1 innebærer til dels irreversible investeringer og det er vanskelig å se for seg en trinnvis 

innføring. Samtidig er usikkerheten knyttet til kostnadene i absolutte nivåer betydelig lavere i dette 

konseptet. Å utsette beslutningen vil i liten grad kunne bidra til å avklare usikkerhet og er derfor 

vurdert å ha liten verdi.  

Konsept 2 og 3 har betydelig større usikkerhet knyttet til både kostnader og potensial for realisering av 

nytte. Særlig er det usikkerhet knyttet til kostnadene til teknologien som skal installeres i kjøretøyene. 

Det er også usikkerhet knyttet til personvern og behov for regulatoriske avklaringer som kan forsinke 

realisering av konseptene. Nytten av disse konseptene er også avhengig av i hvilken grad man er villig 

til å prisdifferensiere basert på ulikheter i eksterne kostnader knyttet til geografi og tid. Det må 

forventes at det vil komme ny informasjon over tid som reduserer usikkerhetene knyttet til disse 

faktorene. Avklaringer vil her blant annet påvirkes av hva man velger å gjøre i andre land. Dette taler 

for at det kan ha en verdi å utsette beslutningen for disse konseptene. Konseptene innehar imidlertid 

også en fleksibilitet i form av at de kan innføres trinnvis, for eksempel ved at det innføres for utvalgte 

kjøretøygrupper først. Dette kan redusere risikoen og omfanget av irreversible investeringer. Verdien 

av å utsette beslutningene knyttet til konsept 2 og 3 vurderes derfor som moderat 

Konsept 4 innebærer kostnadsmessig en kombinasjon av konsept 1 og konsept 3, der man i trinn 1 

etablerer vegprising for nullutslippskjøretøy som i konsept 1, og i trinn 2 vegprising for tunge kjøretøy 

som i Konsept 2. Løsningen for nullutslippskjøretøy vil ha tilsvarende vurdering som konsept 1. Det er 

betydelig usikkerhet knyttet til kostnadene i trinn 2, men kostnadene er i absolutte nivåer relativt 

beskjedne. Tilsvarende løsninger etableres for tunge kjøretøy også i andre land. Konseptet som 

helhet har også fleksibilitet med hensyn til å kunne gjøre investeringene trinnvis. Verdien av å utsette 

beslutningen for konseptet vurderes derfor samlet sett som liten. Konseptet legger også til rette for å 

 
[1] 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2019.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fin/vedlegg/okstyring/rundskriv/faste/r_108_2019.pdf
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utvides til Konsept 3 som er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme konseptet målt i prissatte 

virkninger. 

 

Vår samlede vurderinger av realopsjoner og fleksibilitet er gjengitt i tabell under. 

Tabell 5-29 Verdi av realopsjoner og fleksibilitet 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Realopsjonsverdi (verdi 

av å utsette beslutninger) 
liten moderat moderat liten 

 

 

5.6 Samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet  

I henhold til finansdepartementets rundskriv R-109/21 skal det basert på beregnet netto nåverdi, ikke-

prissatte virkninger og usikkerhet gjøres en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av 

de ulike alternativene. Vurderingen skal følges av en rangering av de ulike tiltakene. 

Tabell 5-30 oppsummerer vår samlede vurdering av konseptenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet 

med tilhørende rangering av konseptene. 
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Tabell 5-30 Samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

 Prissatte virkninger  

 Investeringskostnad  -302  -1 220  -1 918  -468  

 Forvaltning- drift og vedlikehold av systemer  -286  -1 185  -1 171  -381  

 Organisatoriske endringer  -798  -2 067  -2 071  -966  

 Tidsbruk kjøretøyeier rapportering og faktura  -274  -298  -439  -282  

 Trafikantnytte  -58 804  -58 193  -53 342  -58 970  

 Helsegevinst   2 703   6 829   7 172   2 703  

 Redusert ekstern kostnad   8 595   17 038   19 031   8 172  

 Offentlige inntekter   61 774   55 710   53 610   62 045  

 Skattefinansieringskostnad   12 078   10 248   9 690   12 046  

 Sum prissatte virkninger   24 686   26 862   30 562   23 897  

 Ikke Prissatte virkninger  

Sekundærbruk av data 0 ++ ++ 0 

Personvern 0 - - - - - - - - 0 

Tidsbruk kjøretøyeier for kontroll og klage - - - - - - 

Muligheter for mer treffsikker innkreving av bompenger 0 0 + + 0 

Muligheter for mer treffsikker prising av bruk av vei ++ +++ ++++ ++ 

Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy 0 +++ +++ ++ 

Likere konkurransevilkår for godstransport 0 + + + 

Realopsjonsverdi (verdi av å utsette beslutninger) liten moderat moderat liten 

Samlet rangering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet 2 4 3 1 

 

Som vi ser av tabellen rangeres konsept 3 som det beste konseptet dersom man ser på prissatte 

virkninger alene. Konsept 2 er det nest beste alternativet med hensyn til de prissatte virkningene. Alle 

konseptene gir svært høy netto nytte. 

Med hensyn til ikke-prissatte virkninger vurderes konsept 2 og 3 å medføre en vesentlig forverring 

sammenlignet med dagens situasjon med hensyn til personvern. Ikke-prissatte virkninger knyttet til 

muligheter for mer treffsikker prising av vei, redusert provenytap og likere konkurransevilkår for 

godstransport gjør at vi rangerer konsept 4 foran Konsept 1.  

Konsept 2 og 3 innehar betydelig større usikkerhet knyttet til både kostnader og potensial for 

realisering av nytte. Forholdene beskrevet under kapitlet om realopsjoner og fleksibilitet tilsier at det 

ikke vil være hensiktsmessig å fatte en endelig beslutning om å realisere disse konseptene allerede 

nå. Samlet sett vurderer vi dermed Konsept 4 som det samfunnsøkonomisk beste alternativet. 

Konseptet vil kunne realisere betydelig nytte tidlig, samtidig som det legger til rette for påfølgende 

investeringer for å realisere Konsept 3. 
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5.7 Fordelingsvirkninger  

De prissatte og ikke-prissatte virkningene er basert på en beregning av uveid betalingsvillighet, og det 

er ikke foretatt en fordelingsvekting i analysen. Konseptene vil imidlertid medføre fordelingsvirkninger 

mellom ulike grupper og geografiske områder som det er relevant å beskrive. I dette kapittelet 

beskriver vi fordelingsvirkninger som vil oppstå i konseptene. Tabell 5-31 oppsummerer 

fordelingsvirkningene som er identifisert i konseptene. Under tabellen vil vi beskrive virkningene 

nærmere.  

Tabell 5-31 Oppsummering av fordelingsvirkninger som oppstår i konseptene 

Fordelingsvirkning Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Mellom grupper 

Eiere av 
nullutslipps-
kjøretøy 
kommer 
dårligere ut 
enn i dag.  
 
Grupper som i 
dag opplever 
plager (støy, 
støv ol) får det 
bedre enn i 
dag. 

Eiere av 
nullutslipps-
kjøretøy 
kommer 
dårligere ut enn 
i dag.  
 
Grupper som i 
dag opplever 
plager (støy, 
støv ol) får det 
bedre enn i 
dag. 

Eiere av 
nullutslipps-
kjøretøy kommer 
dårligere ut enn i 
dag.  
 
Grupper som i dag 
opplever plager 
(støy, støv ol) får 
det bedre enn i 
dag. 

Eiere av 
nullutslipps-
kjøretøy 
kommer 
dårligere ut enn 
i dag.  
 
Grupper som i 
dag opplever 
plager (støy, 
støv ol) får det 
bedre enn i 
dag. 

Mellom geografiske 
områder 

 

Geografisk 
fordeling av 
inntektsbyrden 
for vba 
(spredtbygd og 
tettsteder) – 
billigere på 
landet og 
dyrere i byen 
 
Bypakker får 
redusert 
handlingsrom til 
å fastsette 
bomtakster 
som følge av 
økt vba i byene. 

Geografisk 
fordeling av 
inntektsbyrden for 
vba (spredtbygd og 
tettsteder) – enda 
billigere på landet 
og dyrere i byen 
 
Bypakker får 
redusert 
handlingsrom til å 
fastsette 
bomtakster som 
følge av økt vba i 
byene. 
 
Bedre ivaretakelse 
av nytteprinsippet 
for innkreving av 
bompenger gir 
færre vilkårlige 
fordelingsvirknigner 
enn i dag. 

Noe endret 
geografisk 
fordeling av 
inntektsbyrden 
for vba 
(spredtbygd og 
tettsteder) (som 
i K2 for tunge 
kjøretøy) 
 
Bypakker får 
noe redusert 
handlingsrom til 
å fastsette 
bomtakster 
som følge av 
økt vba i byene 
(som i K2 for 
tunge kjøretøy ) 
 

Enkeltpersoner/Grupper Konseptene kan gi store utslag for enkeltpersoner/grupper 

 

Når det gjelder fordelingsvirkninger mellom grupper, vil alle konseptene innebære at eiere av 

nullutslippskjøretøy skal begynne å betale veibruksavgift. Eiere av nullutslippskjøretøy kommer derfor 

dårligere ut enn i dag. Over har vi vist at alle konseptene bidrar til reduserte eksterne kostnader. Når 

de eksterne kostnadene reduseres, vil det innebære at personer som i dag opplever plager fra 

veitrafikken får det bedre. Dette er grupper som i dagens situasjon opplever redusert livskvalitet som 

følge av helseutfordringer knyttet til blant annet støy, støv og utslipp fra veitrafikken. I alle konseptene 

vil disse gruppene få det bedre sammenlignet med i dag. Konsepter som gir høyere trafikkreduksjon 



  
 Konseptvalgutredning Veibruksavgift og bompenger  
 Vedlegg 6-0 Alternativ analysen 

   

47 
 

vil gi en forsterket effekt for disse gruppene. Virkningen for gruppene, vil imidlertid avhenge av hvor 

trafikkreduksjonen oppstår. De eksterne kostnadene er høyest i byene, og aller høyest når det er 

rushtid. Den største virkningen for grupper som i dag opplever plager får vi derfor de stedene hvor 

trafikantene betaler høyest pris. Den største trafikkreduksjonen får vi i konseptene som priser veibruk i 

by og i rushperioder, herunder konsept 2 og i størst effekt i konsept 3.  

Når det gjelder geografisk fordeling, vil alle konsepter med prismodeller som skiller på geografiske 

områder innebære geografisk fordeling av inntektsbyrden. I konsept 1 er satsen flat i hele landet, og 

vil derfor ikke gi noen geografisk fordeling. I konsept 2 og 3, og i trinn 2 i konsept 4 varierer imidlertid 

avgiften med geografi. Gitt prismodellene vil kjøretøyeiere i byene ta en større andel av inntektsbyrden 

og kjøretøyeiere utenfor byene vil ta en mindre andel av inntektsbyrden. Effekten blir forsterket i 

konsept 3 siden det i dette konseptet introduseres flere geografiske skiller i tillegg til høyere priser i 

rushtiden. I konsept 4 vil fordelingseffekten kun være mellom godskjøretøy i ulike geografiske 

områder.  

I tillegg til geografisk fordeling av inntektsbyrden, vil det oppstå geografiske fordelingseffekter mellom 

bompengeprosjekter i byer og strekningsvise bompengeprosjekter. I konsepter som skiller på 

veibruksavgift i by og utenfor by, vil veibruksavgiften utenfor byene reduseres sammenlignet med i 

dag. Redusert veibruksavgift vil kunne øke trafikken som igjen kan gi økte bominntekter for de 

strekningsvise prosjektene. Veibruksavgiften vil imidlertid øke i byene, noe som gir redusert trafikk og 

reduserte bominntekter. Selv om bompengeprosjektene kan håndtere slike svingninger i inntekter 

gjennom bruk av gjennomsnittstakst, kan effekten trekke i retning av redusert handlingsrom til å 

ytterligere øke bomtakstene i byene for å kompensere for inntektstapet.  

I Konsept 3 vil veibruksavgift og bompenger betales per km og kreves inn i det samme systemet. I 

dagens punktvise bompengeinnkreving kan det oppstå utilsiktede fordelingsvirkninger som for brukere 

kan oppfattes som urettferdig. Fordelingsvirkningene i dagens system er størst i byer hvor 

plasseringen av veikantutstyret kan oppleves som tilfeldig. Et system som krever inn bompenger 

basert på antall km og ikke basert på veikantutstyr, vil bidra til en mer rettferdig fordeling av 

bompengebyrden og kan bidra til å redusere fordelingsvirkninger i dagens situasjon.  

Enkeltpersoner og grupper kan påvirkes ulikt i de ulike konseptene, og for noen vil konseptene kunne 

gi store utslag. Utslagene vil avhenge av geografi og omfang av trafikkarbeidet.  En detaljert 

beskrivelse av konsekvenser for noen ulike brukere i konseptene ligger i vedlegg 6-4 Kvalitativ 

vurdering.  
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6. Vurdering av risiko og usikkerhet  

Utredningen har vurdert risiko knyttet til de 4 konseptene på 6 områder som vist i Figur , forklaring på 

de største risikoområder er gitt i Tabell 6-1 Risikovurdering, omtale av større risiki. 

 

Figur 6-1 Overordnet risikovurdering av konseptene 
 
Tabell 6-1 Risikovurdering, omtale av større risiki 

Risikoområde 

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.   
• K2 og K3 etablerer en helt ny løsning med GNSS for lette kjøretøy, store investeringer 

med installasjon i hvert kjøretøy.  
• K4 er omfattende hvis vi gjør steg 1 og steg 2 i parallell 

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid 
• K1 har utfordringer vs Eurovignette med forskjellsbehandling mellom fossildrevet og 

nullutslipp, flere soner m.v.  
• K4 er mer tilpasset EU sitt regelverk på tunge kjøretøy, lavere risiko enn K3. Videre er det 

avgrenset til Norske kjøretøy i steg 1. 

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring 
• K3 har høy iboende personvernrisiko, og er det konseptet som sannsynligvis blir 

vanskeligst å forene med retten til privatliv etter EMK art. 8 og personvernregelverket 
• K4: Samlet sett fremstår steg 2 i konsept 4 å representere en lettere moderat 

personvernrisiko. Det må iverksettes adekvate tiltak. Steg 2 virker likevel gjennomførbart 
forutsatt at den tekniske løsningen tilpasses personvernprinsippene på en forsvarlig 
måte.» 

4 – Innføring og omstilling for trafikantene 
• K2: har alle kjøretøyeiere som målgruppe, det blir to ordninger, to systemer blir 

utfordrende å kommunisere. Innførings, og omstillingsrisiko knyttet til bypakkene dersom 
ikke det avklares en ansvarsdeling med bomring 

Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring

4 – Innføring og omstilling for trafikantene

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)

Overordnet risikovurdering av konseptene  - samlet

K3

K2 K4

K1
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5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst 
• K3: Et avansert verktøy med prismodell som til dels medfører interessekonflikter statlig og 

lokale myndigheter, spesielt i bypakker kan bli krevende. Gevinster reduseres hvis man 
ikke differensierer prisene mellom by og land. 

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner) 
• K2 og K3: Norge er først i verden med lette kjøretøy, sannsynlighet og konsekvens for 

problemer er stor (tekniske, personvern, transformasjon, anskaffelser m.v) og alvorlig 
konsekvens (utsettelser) 

 

7. Samlet vurdering og anbefaling 

Basert på beregnet netto nåverdi, ikke-prissatte virkninger og risikovurdering er det gjort en samlet 

vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de ulike alternativene. Vurderingen vil følges av en 

rangering av de ulike tiltakene 

Prosjektet har sammenlignet fire konsepter mot et nullplusskonsept, som er videreføring av dagens 

situasjon inkludert fjerning av alle rabatter for nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter.  Den 

tverretatlige prosjektgruppen og styringsgruppen anbefaler følgende rangering av konseptene:  

1. Konsept 4: Trinnvis implementering med initielt to trinn (lette norske nullutslippskjøretøy og 

tunge kjøretøy). Anbefales for videre utredning frem til 1.mai 2023. 

2. Konsept 1: Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy 

3. Konsept 3: Posisjonsbasert veiprising for alle kjøretøy 

4. Konsept 2: Sonebasert veibruksavgift by og land. 

Anbefalingen har fått tilslutning i etatsledelsen hos både Skatteetaten og Statens vegvesen.  

For å innfri forutsetningen om å legge til rette for forutsigbar bompengeinnkreving på offentlig vei må 

det jobbes videre med modeller som ikke svekker inntektsgrunnlaget og handlingsrommet for 

bompengeordningene. Behovet for dette vil avhenge av faktisk prisnivå på veibruksavgiften i tid og 

sted. Anbefalt konsept vil i liten grad påvirke dette behovet for lette kjøretøyer. 

Alle konseptene viser en svært høy nåverdi på mer enn 24 milliarder over 10 års levetid,  

Rangering 1: Konsept 4 Trinnvis implementering mot et konsept 3 målbilde.  

• Trinn 1 håndterer norske lette nullutslippskjøretøy. Trinn 2 foreslår en ordning for tunge 

kjøretøy basert på EU/EØS regelverket, tilsvarende eksisterende ordninger for tunge kjøretøy 

i Tyskland, Belgia m.fl., og som er foreslått i Danmark og Sverige. Konseptet kan åpne for 

gjenbruk av ombordenheter som tunge kjøretøy fra før har installert eller må installere for 

kjøring i andre europeiske land. Konseptet har høy fleksibilitet fordi valg av teknologi og 

innføring kan skje på et senere tidspunkt. Dette tilsier at det kan være en realopsjonsverdi i et 

siste trinn 3 for lette kjøretøy, som eventuelt kan prosjekteres og besluttes når det er gjort mer 

læring av de første trinn, samt at utviklingen er kommet lengre på teknologi og standarder for 

lette kjøretøy, sikre skyløsninger og innebygd personvern.  

• Trafikantene som påvirkes i trinn 1 av konsept 4 er norske nullutslippskjøretøy som pålegges 

en distansebasert veibruksavgift. Konseptet løser effektmålene med mer treffsikker prising av 

både veibruksavgift og bompenger, og sikrer stabilitet i inntekstgrunnlaget for begge 

ordninger.  

• Trinn 2 treffer om lag 80.000 tunge norske kjøretøy og utenlandske kjøretøy over 7,5 tonn. 

Prismodellen med to soner for tunge kjøretøy vil medføre at de som kjører mye i bysoner vil 

kunne komme dårligere ut enn i dag, mens kjøring utenfor byer kan bli billigere enn i dag. 

Nytten av trinn 2 er nært knyttet til valgt prismodell for tunge kjøretøy, og det understrekes at 

prismodell bør utredes nærmere for å avklare om det er mulig å hente ut flere gevinster. 

Utenlandske tunge kjøretøy som ikke fyller drivstoff i Norge, vil bli belastet med veibruksavgift 

for kjøring i Norge.  
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• Risiko: Norge har størst utbredelse av nullutslippskjøretøy i verden og vil være blant de første 

i verden med veibruksavgift på disse. Vi følger Europa på tunge kjøretøy. Det er moderat 

regulatorisk risiko, særlig knyttet til EØS-regelverket, med noe lavere risiko for trinn 2 trinnvis 

innføring for tunge kjøretøy. Prosjektet er omfattende hvis vi gjøre «trinn 1 og trinn 2» 

samtidig. Det bør vurderes i neste fase av utredningen.  

• Samlet investeringskostnad for begge trinnene, har en forventningsverdi eksl. mva. på 573 

millioner kroner, og netto nåverdi på 24 milliarder kroner. 

Rangering 2: Konsept 1 Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy.  

• Konseptet treffer alle nullutslippskjøretøy med en kilometersats avhengig av kjøretøyegenskap 

• Bidrar godt til «E1 Mer treffsikker veibruksavgift».  E2 «Bompenger treffsikker» vil være som i 

nullpluss alternativet. Det sikrer «E3 inntektsgrunnlaget». Trafikanter med nullutslippskjøretøy 

vil betale mer enn i null pluss alternativet.  

• Risiko: Risiko ved konsept 1 er at Norge blir blant de første i verden med distansebasert 

veibruksavgift for nullutslippskjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til 

EØS-regelverket.  

• Moderat investering (forventningsverdi eksl. mva. på 367 millioner kroner), høy nåverdi med 

25 milliarder kroner. 

Rangering 3: Konsept 3 Posisjonsbasert veiprising.  

• Konseptet innebærer veibruksavgift med ulike kilometersatser for storby, tettsted og 

spredtbygd, samt at det skiller mellom rushtid og utenfor. Konseptet innfører også 

distansebasert innkreving av bompenger. Konseptet treffer alle kjøretøy både 

forbrenningsmotor og nullutslippskjøretøy (totalt 3 millioner kjøretøy) 

• Bidrar sterkt på alle tre effektmål. 

• Trafikanter som kjører i by/storby blir belastet for høyere veibruksavgift enn nullpluss 

alternativet og konsept 1, særlig fordi konseptet innebærer høyere avgift for kjøring i rushtider. 

De som kjører mye innenfor en av dagens bomringer vil derfor komme dårligere ut enn i 

dagens ordning, mens de som ofte passerer et bomsnitt vil kunne komme bedre ut enn 

dagens ordning.  

• Risiko: Norge vil med dette konseptet være først i verden med satellittbasert løsning for lette 

kjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til EØS-regelverket. Konseptet har 

svært krevende personvernutfordringer som vil kreve omfattende risikoreduserende tiltak. Før 

implementering av risikoreduserende tiltak er den iboende personvernrisikoen vurdert å være 

uakseptabel høy. 

• Konseptet har det høyeste nivået på investeringskostnader med forventet kostnad eksl. mva. 

på 2470 millioner kroner, men samtidig høyeste netto nåverdi på om lag 31 milliarder kroner. 

Rangering 4: Konsept 2 Sonebasert veibruksavgift by og land.  

• Inkluderer alle kjøretøy, både nullutslipp- og de med forbrenningsmotor, men gjør ikke 

endringer i bompengeordningen utover nullpluss alternativet.   

• Konseptet bidrar til bedre ivaretakelse av «E1 mer treffsikker prising på bruk av vei» enn 

Konsept 1, da kjøring i by prises høyere enn utenfor by, men noe dårligere enn Konsept 3. 

«E2 Bompenger treffsikker» som i nullpluss alternativet. Det sikrer «E3 inntektsgrunnlaget» 

ved at alle betaler veibruksavgift.  

• Nullutslippskjøretøy betaler mer enn i nullalternativet, nullutslippskjøretøy med mye bykjøring 

kommer dårligere ut enn i konsept 1, mens nullutslippskjøretøy som kjører mye på landevei og 

lite i by kommer bedre ut enn i konsept 1. Kjøretøy med forbrenningsmotor må betale mer for 

bykjøring enn i konsept 1, men noe rimeligere enn nullalternativet utenfor by.  

• Risiko: Norge vil med dette konseptet være først i verden med satellittbasert løsning for lette 

kjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til EØS-regelverket. 

Innføringsmessig vil dette konseptet være krevende å implementere. 

• Konseptet har en investeringskostnad på 1541 millioner kroner eksl.mva., og nest høyest 

netto nåverdi på om lag 27 milliarder kroner. 
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Investerings- og levetidskostnader for konseptene er sammenlignet med et nullplussalternativ. Det er 

beregningsteknisk lagt til grunn statlig finansiering av alle investeringskostnadene i  alle konseptene. 

Dette kan bli endret i senere faser. De store investeringene i konsept 2 og konsept 3 er knyttet til 

utstyr i kjøretøyene. Det er lagt til grunn en datainnsamling og prisfastsetting hos Statens vegvesen, 

innkreving av veibruksavgift og bompenger i regi av næringslivet. Skatteetaten håndterer 

veibruksavgiften via næringslivet som særavgiftspliktige. Det har vært god kontakt med sentrale 

næringslivsaktører (Trafikk Forsikrings Foreningen, Autopass-utstederne og Drivkraft Norge). 

Konseptene har ulike prismodeller som legges til grunn, flat sats for drivstoff (bensin/diesel), flat 

kilometersats (konsept 1) for ulike kjøretøytyper, ulike satser i by og på landvei (konsept 2 og 3), ulike 

satser knyttet til tid på døgnet kjøringen finner sted (konsept 3). For konseptene er satsene beregnet 

under forutsetning om at vi skal oppnå samme inntektsnivå (ca 17 MRD NOK på veibruksavgift) og 

tilsvarende vedtatte bompengeprosjekter. Hoveddelen av prissatt nyttevirkning er knyttet til reduksjon 

av eksterne kostnader. Nullalternativet har eksterne kostnader på om lag 40 MRD NOK årlig, en 

reduksjon i trafikken spesielt i de store byene vil redusere de eksterne kostnader. Det er benyttet 

transportmodeller for de ulike konsepter med prismodellene innbakt. Nåverdiberegningene med en 

beregningsperiode fra et oppstartsår i 2025 og levetid frem t.o.m. 2037 finnes i Tabell 5-3 Prissatte 

virkninger sammenlignet med nullplussalternativet, MNOK (nåverdi), 2022 kroner. Det er tatt 

utgangspunkt i forventningsverdi fra usikkerhetsanalysen eksklusiv mva og transportberegninger fra 

2030, som er fremskrevet med forventet trafikkvekst.  

De fire konsepter er anslått å ha en gjennomføring fra tre til seks år før full lansering. De største 

endringene i anbefalt konsept er knyttet til veibruksavgiften ettersom bompengeordningen videreføres 

som i dag. Det vil være omfattende regelverksutvikling og behov for innføring/endringsledelse med 

landsdekkende innføring av ny ordning for alle nullutslipps- og tunge kjøretøy. 

 


