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1. Prosess og metode for kostnadsestimering 
 

Kostnadsestimeringen er gjort med utgangspunkt i prosjektnedbrytningsstrukturen. I kostnadsestimeringen 

har vi innhentet informasjon fra flere prosjekter i Skatteetaten, Statens vegvesen og andre prosjekter i 

sektoren.. Referanseprosjektene har bidratt med erfaringstall og innspill til estimeringen. Figuren under gir 

en oversikt over prosessen for kostnadsestimeringen.  

 

Figur 1 Prosess for kostnadsestimering 

 

Første fase i kostnadsestimeringen handlet primært om å hente inn erfaringsdata, kartlegge hva som var 

riktige satser å bruke på årsverkskostnader, samt antall kjøretøy som ble berørt. Kostnadsmodellen er 

utarbeidet for å gi et komplett og helhetlige kostnadsestimat som skal kunne presenteres med og uten 

merverdiavgift.  

 

Arbeidsmøtene for kostnadsestimatene ble gjennomført august - oktober 2022. Det ble arrangert flere møter 

som omhandlet de ulike elementene i prosjektnedbrytingsstrukturen. Kjerneteamet for 

kostnadsestimeringen bestod av arkitekter, teknologer og økonomer med erfaring fra flere store IT-

prosjekter. I tillegg ble nøkkelressurser fra andre deler av Skatteetaten, Statens Vegvesen og private aktører 

involvert etter behov.  

 

I kvalitetssikringen av kostnadsestimatene ble flere personer i forprosjektet involvert og fikk presentert de 

vurderingene og estimatene som kjerneteamet hadde utarbeidet. Det ble gjort helhetlige vurderinger av 

kostnadsestimatene basert på tilgjengelige erfaringstall, og det ble gjort en vurdering av om estimatene 

virket rimelige med tanke på tiltakets omfang og kompleksitet. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført av et 

team fra Promis. Prosessen og resultatene fra usikkerhetsanalysen er nærmere beskrevet i Vedlegg 6-3 

Usikkerhetsanalyse. 

 

Det understrekes at kostnadsestimeringen i denne fasen er gjort på et overordnet nivå og at anslagene er 

grove. Det er valgt en tilnærming med konseptvalgutredning i to trinn. Ambisjonsnivå og 

gjennomføringsstrategi for det anbefalte konseptet vil detaljeres ut i trinn 2. I denne sammenheng vil også 

kostnadsestimater og usikkerhet bli revidert og utarbeides mer i detalj for anbefalt konsept i trinn 2. 

 

1.1 Typer av kostnadsestimater   

I dette vedlegget er alle kostnadene presentert inkludert merverdiavgift og årsverkskostnader beregnet som 

brutto reallønn. Det er opprettet en kostnadsmodell hvor kostnadstallene kan trekkes ut ekskludert 

merverdiavgift. Kostnadsestimatene er videre brukt inn i den samfunnsøkonomiske analysen, men da 

ekskludert merverdiavgift og tallene er nåverdijustert. Se Vedlegg 6-0 Alternativanalysen for detaljer.   
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2. Årsverkskostnader og timepriser 

Mange av kostnadselementene som er estimert tar utgangspunkt i beregning av antall årsverk som trengs 

for det gitte området. I tråd med Finansdepartementets rundskriv R109/21 er årsverkskostnad i 

utgangspunktet beregnet som brutto reallønn, dvs. lønn inklusiv skatt, arbeidsgiveravgift og sosiale 

kostnader.    

Timepriser og kostnader knyttet til årsverk tar utgangspunkt i satser beregnet i Skatteetatens rammeverk 

for virkningsanalyser av tiltak i regi av Skatteetaten. Årsverkskostnader i Statens Vegvesen er på 

tilsvarende nivåer. 

Tabell 2-1 Forutsetninger for beregning av årsverkskostnader 

Beskrivelse  Verdi Kommentar 

Timer per årsverk 

(utviklings/Prosjektårsverk) 

1400 kr Utviklingsressurser gir lavere nettotimeårsverk enn et standard årsverk (1511 

timer)  pga. kompetanseutvikling, møter i linjen, samlinger, opplæring og 

evt. bistand til utredningsarbeid. 

Timepris eksterne (eks mva) 1 470 kr Gjennomsnittskostnad for eksterne konsulenter innleid i 2022 (1412 kr per 

time). Påslag på kontorleiekostnader på 72900 per årsverk (58 kr per time) 

Timepris interne 775 kr Timeprisen er i øvre sjikt for ansattkategorier i Skatteetaten. Inkluderer også 

påslag på kontorleiekostnader på 72900 per årsverk (58 kr per time) 

Andel eksterne 70 pst Anslag basert på erfaringer fra lignende tidligere prosjekter 

Andel interne 30 pst Anslag basert på erfaringer fra lignende tidligere prosjekter 

 

 

2.1 Særskilt om estimering av kostnader for Skatteetaten 

Estimeringen er basert på Skatteetatens standard metode som innebærer parametrisk estimering. Teknikken 

baserer seg på å benytte estimater for antall utviklingstimer som grunnlag for å estimere alle aktiviteter i 

prosjektet. Erfaringer fra tidligere prosjekter danner grunnlag for å anslå hvilke påslag som bør påregnes 

for andre aktiviteter med utgangspunkt i estimert behov for utviklingstimer. Påslagene er basert på 

erfaringstall fra flere prosjekter over flere år. Anvendelse av erfaringene fra tidligere prosjekter gir 

generelle påslagsfaktorer som vist i tabell under i gjennomsnitt. 
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Tabell 2-2 Generiske påslagsfaktorer 

Område Påslag 

4008 Innføring og endringsledelse              0,29  

4010 Opplæring i prosjektet              0,06  

5001 Behovsanalyse              0,24  

5002 Kravspesifisering/produkteierskap              0,24  

5003 Løsningsdesign og Arkitektur              0,26  

5004 Gjennomføring/konstruksjon              1,00  

5005 Test              0,38  

5008 Prosjektledelse og Administrasjon              0,29  

5009 Utviklingsstøtte (miljøer, FUS)              0,03  

7005 Drift, produksjon og forvaltning              0,15  

Totalt påslag              2,94  

 

 

Som vi ser av tabellen tilsier tidligere prosjektet en total påslagsfaktor på 2,94 beregnet utfra antallet 

utviklingstimer i de ulike konseptene. I det pågående prosjektet «Fremtidens innkreving» er det imidlertid 

lagt til grunn en påslagsfaktor på 3,6. Skjønnsmessig har vi derfor benyttet en påslagsfaktor på 3,2 for 

Skatteetatens kostnader i de ulike konseptene i denne utredningen. 
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3. Kostnadsestimater - Grunnkalkyle 
Dette kapittelet presentere grunnkalkylen for konseptene. Først presenteres prosjektnedbrytningsstrukturen 

som estimatene er strukturert etter, før estimatene for hvert enkelt kostnadselement presenteres. 

Forutsetninger for hvert kostnadselement presenteres innledningsvis. I kapittel 5.3.7 presenteres 

oppsummerte basisestimater. Alle tall som presenteres videre i dette kapittelet er grunnkalkyler inkl. mva. i 

2022-kroner.  

 

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 

veibruksavgift. 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 2 Prosessmodell 

Det fem stegene i prosessen er:  

• Etablering, oppstart, etablere kundeforhold for kjøretøyeier/bruker, registrere kjøretøy, eventuelt 

installasjon av teknisk utstyr. 

• Datafangst, registrere «bruk av kjøretøy», kjørte kilometer og antall passeringer gjennom 

bomstasjon. Kan også sees som «hendelser». 

• Fastsetting er sammenstilling av hendelser og datagrunnlag som sammen med satser gir grunnlag 

for fastsettelse av krav for bompenger og avgift  

• Innkreving omfatter fakturering og betaling, videre innfordringstiltak, i første ledd fra 

kjøretøyeier/bruker 

• Kontroll kan skje gjennom hele verdikjeden, forstått som innbygd kontrollmuligheter i prosessen 

(ikke tilsyn). 

 

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 
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• 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 det for å realisere de 

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

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

   

Med bakgrunn i prosessflyt og involverte interessenter er en prosjektnedbrytningsstruktur som illustrert i 

figuren nedenfor etablert. 

 

 

 

 
Figur 3 Prosjektnedbrytningsstruktur 
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3.2 Konsept 1 

 

Konsept 1 innebærer som beskrevet i KVUens hoveddokument at dagens ordning for veibruksavgift 

opprettholdes for kjøretøy som benytter fossilt drivstoff til fremdrift. Til forskjell fra dagens situasjon vil 

imidlertid også nullutslippskjøretøy betale veibruksavgift. Betaling av veibruksavgift for 

nullutslippskjøretøy baseres på manuell rapportering innrapportering av utkjørt distanse. I det følgende 

presenteres estimater for kostnader hos ulike aktører som anses nødvendige for å kunne realisere konseptet. 

 

3.2.1 Kjøretøy 

 

Konseptet medfører ikke behov for installasjoner i det enkelte kjøretøy. Det er imidlertid lagt til grunn at 

det vil være behov for å utvikle en digital løsning for å legge til rette for betaling fra utenlandske 

nullutslippskjøretøy som kjører i Norge. Skjønnsmessig er det lagt til grunn en rund sum på 50 mill 

eks.mva for å utvikle en slik løsning. Dette tar høyde for at løsningen må være tilgjengelig på ulike 

plattformer og på ulike språk. Estimatet bygger på ekspertvurderinger og erfaringer fra 

utprøvingsprosjekter i Trondheim (Geoflow og Geotracks) men presiseres å være svært overordnet. 

 

 
Tabell 3-1 Konsept 1 – kostnader kjøretøy 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

A.1.1 Etablering Utvikling av digital løsning for betaling for 

utenlandske nullutslippsbiler i Norge 

62 500 000 2025-2027 

 Sum kjøretøy  62 500 000 2025-2027 

 

3.2.2 Utsteder/privat aktør 

 

I konseptet vil innkrevingen av veibruksavgift fra nullutslippskjøretøy gjøres av utstedere eller andre 

private aktører. Aktørene har systemer for innkreving fra kjøretøyseiere allerede i dag, men det vil være 

nødvendig med tilpasninger i eksisterende systemer for å kunne ta på seg en ny oppgave. Som grunnlag for 

å estimere kostnader knyttet til dette har vi vært i dialog med både utstedere og 

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som er to mulige kandidater for å kunne ivareta innkrevingen av 

veibruksavgiften i dette konseptet. TFF har anslått kostnader på om lag 50 millioner ekskl mva for å utvikle 

sitt eksisterende system for innkreving av trafikkforsikringsavgiften (TFF Auto). Utstederne har på sin side 

anslått kostnader til tilpasning på om lag 5 mill per utsteder. Det er i dag 7 utstedere i det norske markedet, 

men dette vil kunne øke fremover. Vi har derfor lagt til grunn at kostnadene for utstedere/private aktører vil 

være om lag 50 mill kr eks mva i dette konseptet. 
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Tabell 3-2 Konsept 1 – Kostnader utsteder/privat aktør 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total 

kostnad (inkl 

mva) 

Periode 

B.1.1 Etablering Utvikling/ tilpasning av system for innkreving 62 500 000 2025-2027 

 Sum utsteder/ 

privat aktør 

 62 500 000 2025-2027 

 

3.2.3 Statens Vegvesen 

 

Konseptet innebærer at utkjørte kilometer for nullutslippskjøretøy skal innrapporteres til Statens Vegvesen 

som deretter beregner og avstemmer veibruksavgiften som igjen oversendes privat aktør for innkreving.  

 

For kostnadsestimeringen er det lagt til grunn at Statens vegvesen må etableres en Web-basert løsning for 

innrapportering av kjørte km fra kjøretøyseiere. Løsningen vil basere seg på utvikling av Statens vegvesens 

"Din side" løsning og kostnadsestimatene baserer seg på erfaringer fra utvikling av denne løsningen. Det 

vil i tillegg være et mindre behov for tilpasning av systemer som inneholder informasjon om kjøretøy og 

førerkort, EU kontroller, avgifter og prikkbelastninger. Utover tilpasning av Din Side og Autosys vil 

Statens vegvesen måtte anskaffe/utvikle en avstemmingskomponent for å kunne kontrollere og sikre riktig 

fastsettelse av veibruksavgiften for det enkelte kjøretøy.  Neste fase vil vurdere om Autosys eller om en mer 

frittstående løsning etableres for kilometerstand, det er fordeler/ulemper som ikke er vurdert for dette. 

   

Utover løsninger for innrapportering og beregning av avgift per kjøretøy, er det også lagt til grunn at 

Statens Vegvesen skal etablere løsninger som understøtter kontrollbehov. Det er lagt til grunn at det skal 

kunne gjennomføres kontroll i forbindelse med omregistrering av kjøretøy, samt ved eksempelvis i 

forbindelse med utekontroller. For å ivareta kontrollbehov ved omregistrering vil det være nødvendig å 

etablere koblinger og logikk mellom løsningen for registrering av kjørte kilometer og Autosys. Løsningen 

vil også her innebære utvikling og tilpasning av eksisterende "Din side". For kjøretøykontroller langs 

norske veier benyttes i dag systemet VaDis som støtte. VaDis er koblet til og utveksler informasjon med 

Autosys allerede i dag, men det vil være nødvendig med enkelte tilpasninger i systemet for å kunne 

gjennomføre kontroll også av kjørte km.  

 

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i Statens Vegvesen og bygger på erfaringer fra blant 

annet utvikling av «Din Side» samt andre relevante prosjekter i Statens vegvesen.   

 
Tabell 3-3 Konsept 1 – Kostnader Statens Vegvesen 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

C.1.1 Etablering Utvikle løsning for innrapportering av kjørte km fra 

kjøretøyseier 

15 000 000 2025-2027 

C.4.1 Fastsetting Anskaffe avstemmingskomponent for å kunne 

avstemme grunnlag for innkreving av 

veibruksavgiften 

31 250 000 2025-2027 

C.5.1 Forebygging og kontroll Utvikling av løsning for kontroll ved omregistrering 5 000 000 2025-2027 

C.5.2 Forebygging og kontroll Utvikling av løsning for utekontroll 5 000 000 2025-2027 

 Sum Statens Vegvesen  56 250 000 2025-2027 
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3.2.4 Skatteetaten 

For Skatteetatens del innebærer konseptet at det opprettes en ny særavgift. De særavgiftspliktige, som her 

er utstedere eller andre private aktører vil betale inn særavgift til Skatteetaten basert på det totale antallet 

kilometer kjørt for nullutslippsbiler som den særavgiftspliktige krever inn veibruksavgift på. Opprettelse av 

særavgifter er en velkjent prosess for Skatteetaten og krever begrenset ressursbruk. På innkrevingssiden vil 

dette følge dagens løp som er basert på etablert løsningsmønster med kravgrunnlag, forsystemet PRESIS, 

reskontro SIAN. Gjenbruk av løsningsmønstret på innkrevingssiden vil i liten grad påvirke programmet 

Fremtidens Innkreving (FI). 

 

Aktivitetene som må gjennomføres knytter seg til mindre ressurskrevende aktiviteter som kommunikasjon 

med utviklere hos andre aktører, opprettelse av manntall for veibruksavgift, utvidelser av systemet 

ELSÆR, tilrettelegging for veibruksavgift i avgiftsweben, samt oppdatering av datavarehus og 

tilrettelegging for avstemming. 

 

For alle estimater har ekspertressurser i Skatteetaten, basert på erfaring og tidligere relevante prosjekter, 

gjort anslag på nødvendige antall utviklingstimer til ulike aktiviteter. Med utgangspunkt i anslagene på 

antall utviklingstimer er deretter påslagsmodellen, som beskrevet i kapittel 2.1, benyttet for å komme frem 

til helhetlige estimater. 

 
Tabell 3-4 Konsept 1 – kostnader Skatteetaten 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

D.1.1 Etablering Kommunikasjon utviklere til markedet og brukere 729 000 2025-2027 

D.3.1 Fastsetting Opprettelse av manntall for veibruksavgift 291 600 2025-2027 

D.3.2 Fastsetting Avgiftsweb – tilrettelegge for veibruksavgift 1 640 250 2025-2027 

D.3.3 Fastsetting Utvidelse av ELSÆR 1 093 500 2025-2027 

D.4.1 Innkreving Utvidelser av innkrevingsløsningen (Fremtidens 

Innkreving) 

1 458 000 2025-2027 

D.4.2 Innkreving Oppdatering av datavarehus (DW) 729 000 2025-2027 

D.5.1 Forebygging og kontroll Omregistrering av kjøretøy 5 195 915 2025-2027 

D.5.2 Forebygging og kontroll Fullstendighetsavstemming 1 093 500 2025-2027 

 Sum Skatteetaten  12 230 765 2025-2027 

 

3.2.5 Andre parter (samarbeidspartnere) 

 

Konseptet vil som omtalt under kostnadene til Statens Vegvesen medføre endringer og justeringer i 

Autosys. Autosys deler informasjon til systemer hos en rekke andre aktører. Endringer i Autosys vil derfor 

også kunne medføre behov for tilpasning av andre systemer som henter informasjon fra Autosys. 
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Det er krevende å gi presise anslag hva den samlede ressursbruken knyttet til slike tilpasninger vil være. 

Ekspertressurser i Statens Vegvesen og Skatteetaten har derfor skjønnsmessig lagt til grunn samlede 

kostnader på 10 mill nok for tilpasninger i andre systemer. 

 
Tabell 3-5 Konsept 1 – kostnader for andre parter (samarbeidspartnere) 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

E.4.1 Innkreving Tilpasning av systemer hos andre aktører knyttet til 

endringer og justeringer i Autosys 

12 500 000 2025-2027 

 Sum andre parter  12 500 000 2025-2027 

 

 

3.2.6 Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

Realisering av konseptet innebærer til dels store endringer for mange aktører og svært mange 

kjøretøyseiere vil bli berørt. Det er i kostnadsestimeringen derfor lagt til grunn at det etableres et 

tverretatlig prosjekt eller program for å sikre koordinering mellom de ulike delprosjektene som kreves for å 

realisere konseptet, samt innføre og implementere dette. 

 

Omfanget av ressursbruk i et slikt program/prosjekt er å være som følger: 

 

• Prosjektledelse - 3 fulltidsekvivalenter (FTE) per år (2025-2027)  

• Fagressurser og juridisk  - 4 FTE fag jurist per år (2025-2027) 

• Innføring og endringsledelse – 4 FTE per år (2025-2027)  

 

I tillegg er det antatt behov for 10 millioner kroner årlig (eks mva i 2025-2027) til informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, brukere og samarbeidspartnere mm.   

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i prosjektet basert på erfaringer fra tidligere prosjekter 

i Skatteetaten. 

 

 
Tabell 3-6 Konsept 1 – Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

ID Kostnadspost Omfang Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

F.1.1 Prosjektledelse 

 

3 FTE prosjektledelse per år 12 757 500 2025-2027 

F.2.1 Fagressurs og juridisk 4 FTE fag jurist per år 25 515 000 2025-2027 

F.3.1 Innføring og 

endringsledelse 

4FTE på innføring av kommunikasjon per år 25 515 000 2025-2027 

F.3.2 Innføring og 

endringsledelse 

Nødvendig informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, 

brukere samarbeidspartnere mm.  

37 500 000 2025-2027 

 Sum varighetsdrevne 

kostnader 

 101 287 500 2025-2027 
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3.2.7 Samlede investeringskostnader for konseptet 

 

Grunnkalkylen for Konsept 1 viser samlede investeringskostnader på i overkant av 300 mill kr. 

Varighetsdrevne kostnader utgjør om lag en tredjedel av de samlede kostnadene, og det er også betydelige 

kostnader knyttet til tilpasning av systemer hos Statens Vegvesen, utstedere/private aktører og utvikling av 

løsning for utenlandske nullutslippskjøretøy. For Skatteetaten og andre parter er det som vi ser av tabellen 

nedenfor relativt beskjedne kostnader knyttet til realisering av konseptet.  

 
Tabell 3-7 Konsept 1 – Grunnkalkyle investeringskostnader konsept 1 

Aktør sum 2025 2026 2027 

Kjøretøy 62 500 000              20 833 333          20 833 333     20 833 333  

Utsteder/privataktør                                                                                                                   

62 500 000  

             20 833 333        16 666 667       16 666 667  

Statens Vegvesen                                                                                                                   

56 250 000  

              18 750 000          15 000 000      15 000 000  

Skatteetaten                                                                                                                   

12 230 765  

              4 076 922          3 333 333         3 333 333  

Andre parter/samarbeidsparter                                                                                                                   

12 500 000  

4 166 667          3 333 333           3 333 333  

Varighetsdrevne kostnader 

(Prosjekt/program) 

                                                                                                               

101 287 500  

33 762 500         27 661 000         27 661 000  

 Totalsum 307 268 265   102 422 755    102 422 755      102 422 755  

 

 

 

3.3 Konsept 2 

Konsept 2 innebærer som beskrevet i KVUens hoveddokument at dagens ordning for innbetaling av 

veibruksavgift som en drivstoffavgift erstattes. Den nye modellen i konseptet innebærer at alle kjøretøy 

betaler veibruksavgift basert på utkjørt distanse i ulike geografiske soner som kan ha ulike nivåer for 

veibruksavgiften. Innrapporteringen av kjørte km i de ulike geografiske sonene skal gjøres automatisk 

gjennom bruk av teknologi installert i de enkelte kjøretøyene. I det følgende presenteres estimater for 

kostnader hos ulike aktører som anses nødvendige for å kunne realisere konseptet. 

 

3.3.1 Kjøretøy 

 

For å realisere konseptet må det installeres teknologi i kjøretøyet som sikrer det kan registreres utkjørte km 

i geografiske soner. Det er i kostnadsestimatene lagt til grunn at kjøretøyseiere vil kunne velge mellom 

ulike teknologier.  

 

Tre ulike teknologier er basert Statens Vegvesens utprøvingsprosjekter GeoFlow og GeoTracks1 identifisert 

som mulige alternativer kjøretøyseiere vil kunne velge mellom. For det første kan det installeres en On 

Board Unit (OBU) i kjøretøyet som registrer utkjørte km i kjøretøyet. En slik enhet vil måtte anskaffes og 

installeres i den enkelte kjøretøyet som tar i bruk denne teknologien. Basert på informasjon som er 

innhentet fra utprøvingsprosjektene i Trondheim er det lagt til grunn anskaffelseskostnader på 200 kr ink 

mva per OBU og 400 kr ink mva per kjøretøy for installasjon. Kostnaden knyttet til OBUen baserer seg på 

 

 
1  Se vedlegg 5-3 Teknisk grunnlag for veiprising 
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teknologi som inneholder GNSS og 4G/5G og som kan integreres i dagens bompengebrikke. Teknologien 

vil kreve strømtilkobling. 

 

Et annet alternativ er at kjøretøyets innrapportering av utkjørte km baserer seg på en appløsning tilknyttet 

en mobiltelefon. Statens vegvesen følger for tiden en apputvikling der Kapsch/Aventi/TØI sammen har 

laget et konsept for innkreving av veibruksavgift (veiprising). En app må kunne brukes på flere 

telefonmodeller med støtte for både Android og Apple. Appen må kunne verifiseres ved bruk og sikres mot 

angrep. Samlede kostnader for utvikling av en slik appløsning er ikke estimert i detalj, men basert på 

erfaringer fra lignende utviklingsprosjekter er det overordnet anslått en kostnad på 50 mill kr eks mva som 

tilsvarer 62,5 mill ink mva for denne aktiviteten. 

 

Det tredje alternativet er at løsningen for innrapportering av kjørte km der en app integreres med 

kjøretøyets infotainmentsystem. Dette er særlig relevant for nyere kjøretøy og Statens vegvesen har en pilot 

der det prøves ut en app integrert i Polestar sitt infotainmentsystem. Apputviklingen er relativt rimelig i 

denne fasen og er basert på Google Automotive plattformen som brukes av Polestar og Volvo. Android 

Automotive er i prinsippet er en åpen plattform på linje med programsystemet i Android-telefoner. For å 

sikre bredere muligheter for å velge denne teknologien må det benyttes også andre plattformer enn Google 

Automotive. WW/Audi/Porsche/Skoda har et felles selskap for programutvikling ved Cariad og Tesla har 

et tilsvarende konsept. Dersom selskapene ikke finner det interessant å utvikle slike løsninger selv vil det 

kunne bli nødvendig å bestille en slik utvikling fra de ulike aktørene. Det har ikke vært gjort grundige 

undersøkelser for å sikre kostnadsestimater fra alle aktørene. I denne fasen er det derfor basert på 

erfaringene fra utprøvingsprosjektet i Trondheim gitt et overordnet anslag på totalt 50 mill eks mva 

tilsvarende 62,5 mill kr ink mva for denne aktiviteten.  

 

De tre teknologiene har ulike kostnadsprofiler. Kostnadene knyttet til anskaffelse og installasjon av OBU 

drives av hvor mange kjøretøyseiere som vil velge denne teknologien, mens kostnadene til appløsningene 

vil være lite sensitive overfor antallet brukere. Samtidig vil installasjon av OBU for en del kjøretøyseiere 

kunne fremstå som mer attraktivt for noen kjøretøyseiere grunnet mindre grad av sporbarhet og dermed 

bedre ivaretakelse av den enkeltes personvern. For kostnadsestimeringen har vi lagt til grunn at av om lag 

3,8 mill kjøretøy totalt vil det installeres OBU i 1,5 mill kjøretøy. Øvrige kjøretøy fordeles likt mellom 

mobilløsning og løsning integrert i kjøretøy.  

 

 
Tabell 3-8 Konsept 2 – Kostnader kjøretøy 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

A.1.1 Etablering Anskaffelse og installasjon av ombordutstyr 900 000 000 2025-2029 

A.1.2 Etablering Utvikling av app for registrering av kjøring. 62 500 000 2025-2029 

A.1.3 Etablering Utvikling av programvare for registrering av kjøring 

integrert i bilenes infotainmentsystem 

62 500 000 2025-2029 

 Sum kjøretøy  1 025 000 000 2025-2029 

 

 

3.3.2 Utsteder/privat aktør 
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I konseptet vil innkrevingen av veibruksavgift fra nullutslippskjøretøy gjøres av utstedere eller andre 

private aktører. Kostnadene knyttet til utvikling av nødvendige systemer er av de berørte partene i dette 

konseptet anslått å være tilsvarende som i Konsept 1. 

 
Tabell 12 Konsept 2 – Utsteder/privat aktør 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total 

kostnad (inkl 

mva) 

Periode 

B.1.1 Etablering Utvikling/ tilpasning av system for innkreving 62 500 000 2025-2029 

 Sum utsteder/ 

privat aktør 

 62 500 000 2025-2029 

 

3.3.3 Statens vegvesen 

Konseptet innebærer at utkjørte km for i ulike geografiske soner sendes fra det enkelte kjøretøy til Statens 

Vegvesen som deretter beregner og avstemmer veibruksavgiften som igjen oversendes privat aktør for 

innkreving. Neste fase må vurdere om andre løsninger enn Statens vegvesen kan legges til grunn. 

 

For kostnadsestimeringen er det lagt til grunn at løsningen kan bygge videre på  

eksisterende Autopass løsning. Det legges til grunn at det etableres et eget forprosjekt med tilhørende POC 

(Proof Of Concept) for Statens vegvesens løsning. Forprosjektet må analysere ulike alternativene for 

løsningen i Vegvesenet og anslås å ha en kostnad på om lag 6 mill kr eks mva 

 

Gitt valgt konsept er det anslått et behov for planlegging og forarbeider knyttet til den tekniske løsningen 

på om lag 4 mill kr eks mva. Med hensyn til anskaffelser er det anslått følgende kostnader: 

 

• Veiprisingsmodul for veibruksavgiften - om lag 4 mill kr eks. mva,  

• Endringer i eksisterende plattformavtaler - om lag 3 mill kr eks mva. 

• Avstemmingskomponent – om lag 25 mill kr 

 

I tillegg er det anslått leverandørkostnader på om lag 6 mill kr eks mva og kostnader knyttet til 

implementering og utrulling på rundt 10 mill eks mva. Samlede kostnader for Vegvesenet i konseptet er 

anslått å utgjøre om lag 55 mill kr eks mva. 

 

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i Statens Vegvesen og bygger på erfaringer fra blant 

annet utvikling av «Din Side» samt andre relevante prosjekter i Statens vegvesen.   

  

 
Tabell 13 Konsept 2 – Statens vegvesen 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

C.2.1 Datafangst Utvikling/ tilpasning av Autopass for datahenting fra 

enhet i kjøretøy 

37 500 000 2025-2029 

C.3.1 Fastsetting Avstemming 31 250 000 2025-2029 

 Sum Statens vegvesen  68 750 000 2025-2029 
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3.3.4 Skatteetaten 

 

Økt volum og større inntektsstrømmer fra innkreverne av veibruksavgiften er vurdert å ikke ha 

konsekvenser for kostnader knyttet til tilpasning av Skatteetatens systemer. Kostnadene er derfor av 

ekspertressursene i Skatteetaten anslått å være tilsvarende som for Konsept 1. 

 
Tabell 14 Konsept 2 – Skatteetaten 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

D.1.1 Etablering Kommunikasjon utviklere til markedet og brukere 729 000 2025-2029 

D.3.1 Fastsetting Opprettelse av manntall for veibruksavgift 291 600 2025-2029 

D.3.2 Fastsetting Avgiftsweb – tilrettelegge for veibruksavgift 1 640 250 2025-2029 

D.3.3 Fastsetting Utvidelse av ELSÆR 1 093 500 2025-2029 

D.4.1 Innkreving Utvidelser av innkrevingsløsningen (Fremtidens 

Innkreving) 

1 458 000 2025-2029 

D.4.2 Innkreving Oppdatering av datavarehus (DW) 729 000 2025-2029 

D.5.1 Forebygging og kontroll Omregistrering av kjøretøy 1 093 500 2025-2029 

D.5.2 Forebygging og kontroll Fullstendighetsavstemming 5 195 915 2025-2029 

 Sum Skatteetaten  12 230 765 2025-2029 

 

3.3.5 Andre parter (samarbeidspartnere) 

I konseptet vil det på lik linje som i konsept 1 være behov for justeringer opp mot Autosys og 

samarbeidende aktører.  

 

Den største kostnadsposten for andre parter (samarbeidspartnere) i dette konseptet er kommer ved 

etablering av kontrollpunkter med utstyr. For å kunne kontrollere at kjøretøy har riktig utstyr som teller 

antall utkjørte km riktig er det lagt til grunn at det etablere både faste og mobile kontrollpunkter i form av 

ANPR utstyr. Faste kontrollpunkter monteres i eksisterende veikantutstyr mens mobile enheter monteres i 

kjøretøy.  

 

Testutstyret som benyttes i eksisterende utprøvingsprosjekter i Trondheim har en kostnad på om lag 

100 000 kr per enhet og inkluderer videokamera og veikantutstyr. Ved større anskaffelser vil denne prisen 

trolig kunne reduseres noe. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til kostnader for montering. I 

tilfeller der eksisterende galger og strøminstallasjoner kan gjenbrukes kan man få begrensede kostnader 

knyttet til installasjon. Det vil imidlertid også kunne være tilfeller der man må legge frem strøm og drive 

trafikkdirigering på nattestid for å få lov å sette opp utstyr langs vei. Dette vil kunne innebære betydelige 

kostnader. 
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Skjønnsmessig er det lagt til grunn at det vil koste i gjennomsnitt 200 000 kr eks mva for både anskaffelse 

og montering av kontrollutstyret. Videre er det vurdert et behov for om lag 1000 kontrollenheter totalt i 

hele landet. Totalt innebærer dette en kostnad på 200 mill kr eks mva. 

 

 

 
Tabell 15 Konsept 2 – Andre parter (samarbeidspartnere) 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

E.4.1 Innkreving Tilpasning av systemer hos andre aktører knyttet til 

endringer og justeringer i Autosys 

12 500 000 2025-2029 

E.5.1 Forebygging og kontroll Etablering av kontrollpunkter med utstyr 187 500 00 2025-2029 

 Sum Andre parter 

(samarbeidspartnere) 

 200 000 000 2025-2029 

 

3.3.6 Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

Tilsvarende som i Konsept 1 er det lagt til grunn at det etableres et tverretatlig prosjekt eller program for å 

sikre koordinering mellom de ulike delprosjektene som kreves for å realisere konseptet, samt innføre og 

implementere dette. 

 

Omfanget av endring og antallet berørte kjøretøy er imidlertid betydelig større enn i konsept 1. Det er 

derfor lagt til grunn både at prosjektet/programmet vil ha noe lenger varighet i tillegg til at det vil være et 

noe større årlig ressursbehov. Omfanget av ressursbruken er anslått å være som følger:  

 

• Prosjektledelse - 3 FTE per år (2025-2029)   

• Fagressurser og juridisk  - 6 FTE fag jurist per år (2025-2029)  

• Innføring og endringsledelse – 6 FTE per år (2025-2029) 

 

I tillegg er det antatt behov for 10 millioner kroner årlig (eks mva i 2025-2029) til informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, brukere og samarbeidspartnere mm.    

 

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i prosjektet basert på erfaringer fra tidligere prosjekter 

i Skatteetaten.  
 
Tabell 16 Konsept 2 – Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

ID Kostnadspost Omfang Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

F.1.1 Prosjektledelse 

 

3 FTE prosjektledelse årlig 21 262 500 2025-2029 

F.2.1 Fagressurs og juridisk 6 FTE fag jurist årlig 53 156 250 2025-2029 

F.3.1 Innføring og 

endringsledelse 

6 FTE på innføring av kommunikasjon årlig 63 757 500 2025-2029 

F.3.2 Innføring og 

endringsledelse 

Nødvendig informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, 

brukere samarbeidspartnere mm.  

62 500 000 2025-2029 

 Sum varighetsdrevne 

kostnader 

 200 706 250 2025-2029 
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3.3.7 Samlede investeringskostnader for konseptet 

 

Grunnkalkylen for Konsept 2 viser samlede investeringskostnader på i underkant av 1 570 mill kr.  

Kostnader knyttet til kjøretøy, og særlig tilknyttet innkjøp og montering av ombordenhet, utgjør over to 

tredjedeler av de samlede kostnadene. Utover dette vil det generelt sett påløpe betydelige kostnader hos de 

fleste aktører, med noe unntak hos Skatteetaten som har kostnader nærmere 12 mill kr. som resultat at det 

meste kan integreres med og gjenbrukes av nåværende systemer Kostnader hos andre parter/ 

samarbeidspartnere og varighetsdrevne kostnader er svært høye i dette konseptet med over 200 mill kr. i 

begge postene.  For andre parter/samarbeidspartnere er for det meste grunnet etablering av 100 

kontrollpunkter og for varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) er det mye som skal på plass rundt 

omfanget på et slikt prosjekt/program, samt varigheten på fem år driver kostnadene opp sammenlignet med 

konsept 1 på denne posten.  
Tabell 17 Konsept 2 – Samlede investeringskostnader for konseptet 

Aktør sum 2025 2026 2027 2028 2028 

Kjøretøy 1 025 000 000  205 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 000 205 000 000 

Utsteder/privataktør                                                                                                                   

62 500 000  

 

12 500 000  

 

12 500 000  

      

12 500 000  

 

12 500 000 

 

12 500 000 

Vegvesen                                                                                                                   
68 750 000  

             
13 750 000 

        
13 750 000 

     
13 750 000 

 
13 750 000 

 
13 750 000 

Skatteetaten                                                                                                                   

12 230 765  

              

2 446 153 

        

 2 446 153 

 

2 446 153 

 

2 446 153 

 

2 446 153 

Andre 

parter/samarbeidsparter 

                                                                                                                  
200 000 000  

 
40 000 000 

        
40 000 000 

        
40 000 000 

 
40 000 000 

 
40 000 000 

Varighetsdrevne 

kostnader 

(prosjekt/program) 

                                                                                                               

200 706 250  

 

40 141 250 

        

40 141 250 

 

40 141 250 

 

40 141 250 

 

40 141 250 

 Sum 1 569 187 015  313 837 403 313 837 403 313 837 403 313 837 403 313 837 403 

 

 

 

3.4 Konsept 3 

Konsept 3 innebærer som beskrevet i KVUens hoveddokument at dagens ordning for innbetaling av 

veibruksavgift som en drivstoffavgift erstattes. Den nye modellen i konseptet innebærer at alle kjøretøy 

betaler veibruksavgift basert på utkjørt distanse gjennom posisjonsbasert sporing. Innrapporteringen av 

kjørte km skal gjøres automatisk gjennom bruk av teknologi installert i de enkelte kjøretøyene. Dette åpner 

opp flere muligheter for prising basert på spesifikke områder, tidspunkter, rushtid osv. I dette konseptet vil 

det være mulig med felles system for bompenger og veibruksavgift gjennom sporing av ombordenhet som 

har potensialet til å utføre mer presis prising basert på veibruk, tid og sted. I det følgende presenteres 

estimater for kostnader hos ulike aktører som anses nødvendige for å kunne realisere konseptet. 

 

3.4.1 Kjøretøy 

For å realisere konseptet må det installeres teknologi i kjøretøyet som sikrer det kan registreres utkjørte km 

i ulike geografiske soner til ulike tider. Det er som i Konsept lagt til grunn at kjøretøyseiere vil kunne velge 

mellom ulike teknologier. Det er de samme tre typene av teknologi som i Konsept 2 som er lagt til grunn 

for kostnadsestimatene.  
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Løsninger basert på app til mobiltelefon, og løsninger for app integrert i bilenes infotainment-systemer er 

de samme som i Konsept 2 og har de samme kostnadsestimatene. OBU-en som er lagt til grunn for 

kostnadsestimatet i dette konseptet har imidlertid høyere kostnader knyttet til både anskaffelse og 

installasjon OBU i Konsept 2. Dette skyldes primært at konseptet stiller større krav til presisjon knyttet til 

sporing av utkjørte km i tid og sted. Videre skal OBUen i dette konseptet også kunne håndtere innkreving 

av bompenger. Dette er vurdert å stille ytterligere krav til sikring mot jamming og spoofing mv. 

 

Det er basert på erfaringstall fra utprøvingsprosjekter i Trondheim lagt til grunn en anskaffelseskostnad på 

800 kr per OBU samt en installasjonskostnad på 400 kr per OBU. Anskaffelseskostnaden på 800 kr legger 

til grunn at utstyret skal inneholde en GNSS mottaker, en GSM enhet, prosessering samt noe minne. Dette 

er tilsvarende som en mobiltelefon, der de rimeligste nå koster godt under 1000 kr. Gitt større volum i 

anskaffelsen er det derfor lagt til grunn en kostnad på kr 800 for en OBU om 6-7 år. Med hensyn til 

installasjonskostnader er kostnaden per installasjon av utstyret som benyttes utprøvingsprosjektet i 

Trondheim på rundt 1000 kr. Gitt størrelsen på volumet er det lagt til grunn at prisen kan presses ned til 

700 kr.  

 

Som for Konsept 2 er det lagt til grunn at det vil installeres OBU i 1,5 mill kjøretøy. Øvrige kjøretøy 

fordeles likt mellom mobilløsning og løsning integrert i kjøretøy. 

 
Tabell 18 Konsept 3 – kjøretøy 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

A.1.1 Etablering Anskaffelse og installasjon av ombordutstyr 1 800 000 000 2025-2030 

A.1.2 Etablering Utvikling av app for registrering av kjøring. 62 500 000 2025-2030 

A.1.3 Etablering Utvikling av programvare for registrering av kjøring 

integrert i bilenes infotainmentsystem 

62 500 000 2025-2030 

 Sum kjøretøy  1 925 000 000 2025-2030 

 

3.4.2 Utsteder/privat aktør 

I konseptet vil innkrevingen av veibruksavgift fra nullutslippskjøretøy gjøres av utstedere eller andre 

private aktører. Kostnadene knyttet til utvikling av nødvendige systemer er av de berørte partene i dette 

konseptet anslått å være tilsvarende som i Konsept 1.  

 
Tabell 19 Konsept 3 – Utsteder/privat aktør 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total 

kostnad (inkl 

mva) 

Periode 

B.1.1 Etablering Utvikling/ tilpasning av system for innkreving 62 500 000 2025-2030 

 Sum utsteder/ 

privat aktør 

 62 500 000 2025-2030 

 

3.4.3 Statens vegvesen 

Konseptet innebærer at utkjørte km for i ulike geografiske soner og ulike tidspunkt sendes fra det enkelte 

kjøretøy til Statens Vegvesen. Statens Vegvesen beregner og avstemmer veibruksavgiften som igjen 

oversendes privat aktør for innkreving. 
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Kostnadspostene i konseptet knyttet til veibruksavgiften er i hovedsak som kostnadene for Vegvesenet i 

Konsept 2. I tillegg til å håndtere veibruksavgiften innebærer imidlertid dette konseptet også omlegging av 

innkrevingen av bompenger. Dette innebærer i tillegg til kostnadene i konsept 2 at det må anskaffes en 

veipringsmodul for bompenger som anslås å innebære kostnader på om lag 5 mill kr eks mva, økte 

leverandørkostnader på om lag 5 mill kr eks mva samt ytterligere kostnader knyttet til utviklingsfasen og 

implementering og utrulling som utgjør om lag 10 mill kr eks mva totalt. Totale kostnader for Vegvesenet i 

dette konseptet er med dette anslått å være om lag 75 mill kr eks mva.  

 

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i Statens Vegvesen og bygger på erfaringer fra blant 

annet utvikling av «Din Side» samt andre relevante prosjekter i Statens vegvesen.  

 

 
Tabell 20 Konsept 3 – Statens vegvesen 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

C.2.1 Datafangst Utvikle løsning for innrapportering av kjørte km fra 

kjøretøyseier 

62 500 000 2025-2030 

C.3.1 Fastsetting Anskaffe avstemmingskomponent for å kunne 

avstemme grunnlag for innkreving av 

veibruksavgiften 

31 250 000 2025-2030 

 Sum Statens vegvesen  93 750 000 2025-2030 

 

3.4.4 Skatteetaten 

 

Økt volum og større inntektsstrømmer fra innkreverne av veibruksavgiften er vurdert å ikke ha 

konsekvenser for kostnader knyttet til tilpasning av Skatteetatens systemer. Kostnadene er derfor av 

ekspertressursene i Skatteetaten anslått å være tilsvarende som for Konsept 1. 

 

 
Tabell 21 Konsept 3 – Skatteetaten 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

D.1.1 Etablering Kommunikasjon utviklere til markedet og brukere 729 000 2025-2030 

D.3.1 Fastsetting Opprettelse av manntall for veibruksavgift 291 600 2025-2030 

D.3.2 Fastsetting Avgiftsweb – tilrettelegge for veibruksavgift 1 640 250 2025-2030 

D.3.3 Fastsetting Utvidelse av ELSÆR 1 093 500 2025-2030 

D.4.1 Innkreving Utvidelser av innkrevingsløsningen (Fremtidens 

Innkreving) 

1 458 000 2025-2030 

D.4.2 Innkreving Oppdatering av datavarehus (DW) 729 000 2025-2030 

D.5.1 Forebygging og kontroll Omregistrering av kjøretøy 5 195 915 2025-2030 
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D.5.2 Forebygging og kontroll Fullstendighetsavstemming 1 093 500 2025-2030 

 Sum Skatteetaten  12 230 765 2025-2030 

 

3.4.5 Andre parter (samarbeidspartnere) 

Kostnadene er av ekspertressurser anslått å være tilsvarende som for Konsept 2 for andre parter 

(samarbeidspartnere).  
Tabell 22 Konsept 3 – Andre parter (samarbeidspartnere) 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

E.4.1 Innkreving Tilpasning av systemer hos andre aktører knyttet til 

endringer og justeringer i Autosys 

12 500 000 2025-2030 

E.5.1 Forebygging og kontroll Etablering av kontrollpunkter med utstyr 187 500 000 2025-2030 

 Sum Andre parter 

(samarbeidspartnere) 

 200 000 000 2025-2030 

 

3.4.6 Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

Tilsvarende som i Konsept 1 og 2 er det lagt til grunn at det etableres et tverretatlig prosjekt eller program 

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

og implementere dette. 

 

Omfanget av endring og antallet berørte kjøretøy er større enn i konsept 1 og 2. I tillegg innebærer 

konseptet en omlegging av ordning for innkreving av bompenger som er vurdert å være kompliserende. Det 

er med bakgrunn i dette lagt til grunn både at prosjektet/programmet vil ha noe lenger varighet i tillegg til 

at det vil være et noe større årlig ressursbehov også enn Konsept 2. Omfanget av ressursbruken er anslått å 

være som følger:   

  

• Prosjektledelse - 4 FTE per år (2025-2030)    

• Fagressurser og juridisk  - 8 FTE fag jurist per år (2025-2030)   

• Innføring og endringsledelse – 8 FTE per år (2025-2030)  

  

I tillegg er det antatt behov for 10 millioner kroner årlig (eks mva i 2025-2030) til informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, brukere og samarbeidspartnere mm.     

  

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i prosjektet basert på erfaringer fra tidligere prosjekter i 

Skatteetaten.   

 
Tabell 23 Konsept 3 – Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

ID Kostnadspost Omfang Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

F.1.1 Prosjektledelse 4 FTE prosjektledelse årlig  38 272 500 2025-2030 

F.2.1 Fagressurser og juridisk 8FTE fag jurist årlig 102 060 000 2025-2030 
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F.3.1 innføring og endringsledelse 8FTE på innføring av kommunikasjon årlig 102 060 000 2025-2030 

F.3.2 Kommunikasjonsmateriell Nødvendig informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot 

interessenter, brukere samarbeidspartnere mm.  

 75 000 000 2025-2030 

 Sum varighetsdrevne 

kostnader 

 317 392 500 2025-2030 

 

3.4.7 Samlede investeringskostnader for konseptet 

Grunnkalkylen for Konsept 3 viser samlede investeringskostnader på i overkant av 2 610 mill kr. 1 925 mill 

kr. av grunnkalkylen kommer av kostnader knyttet til kjøretøy, hvorav anskaffelser og installasjon av 

ombordenhet i kjøretøy tilhører mesteparten av kostnaden. Som i konsept 2 vil det i dette konseptet generelt 

være relativt høre kostnader for alle aktører, med unntak av Skatteetaten som også her kan gjenbruke mye av 

eksisterende løsninger i dette konseptet. Det vil på lik linje med konsept 2 være kostnader på 200 mill kr. hos 

andre parter/ samarbeidspartnere der størst andel kommer fra montering av kontrollpunkter. De 

varighetsdrevne kostnadene tilfaller i overkant av 317 mill kr. grunnet et stort omfang på 

prosjektet/programmet og behov for opp til totalt 20 FTEer årlig i opptil seks år.  
Tabell 24 Konsept 3 – Samlede investeringskostnader for konseptet 

Aktør sum 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kjøretøy 
1 925 000 000 320 833 333 320 833 333 320 833 333 320 833 333 320 833 333 320 833 333 

Utsteder/ 

privataktør 62 500 000 

 

10 416 667 

 

10 416 667 

 

10 416 667 

 

10 416 667 

 

10 416 667 

 

10 416 667 

Vegvesen 
93 750 000 15 625 000 15 625 000 15 625 000 15 625 000 15 625 000 15 625 000 

Skatteetaten 
12 230 765 2 038 461 2 038 461 2 038 461 2 038 461 2 038 461 2 038 461 

Andre parter/ 

samarbeids- 

partnere 200 000 000 

 

33 333 333 

 

33 333 333 

 

33 333 333 

 

33 333 333 

 

33 333 333 

 

33 333 333 

Varighetsdrev

ne kostnader 

(Prosjekt/ 

program) 317 392 500 

 

52 898 750 

 

52 898 750 

 

52 898 750 

 

52 898 750 

 

52 898 750 

 

52 898 750 

  

Sum 2 610 873 265 

 

435 145 544 

 

435 145 544 435 145 544 435 145 544 435 145 544 435 145 544 

3.5 Konsept 4 trinn 1 

Konsept 4 trinn 1 tilsvarer kostnadsmessig konsept 1 som beskrevet over. Se derfor 3.3 Konsept 1 for 

beskrivelse av kostnader for de ulike aktørene i dette trinnet av konseptet.  

3.5.1 Kjøretøy 

Se 3.3.1 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 25 Konsept 4 trinn 1 – kjøretøy 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

A.1.1 Etablering Utvikling av digital løsning for betaling for 

utenlandske nullutslippsbiler i Norge 

62 500 000 2025-2027 

 Sum kjøretøy  62 500 000 2025-2027 
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3.5.2 Utsteder/privat aktør 

Se 3.3.2 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 26 Konsept 4 trinn 1 – Usteder/privat aktør 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total 

kostnad (inkl 

mva) 

Periode 

B.1.1 Etablering Utvikling/ tilpasning av system for fastsetting og 

innkreving 

62 500 000 2025-2027 

 Sum utsteder/ 

privat aktør 

 62 500 000 2025-2027 

 

3.5.3 Statens vegvesen 

Se 3.3.3 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 27 Konsept 4 trinn 1 – Statens vegvesen 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

C.1.1 Etablering Utvikle løsning for innrapportering av kjørte km fra 

kjøretøyseier 

15 000 000 2025-2027 

C.4.1 Fastsetting Anskaffe avstemmingskomponent for å kunne 

avstemme grunnlag for innkreving av 

veibruksavgiften 

31 250 000 2025-2027 

C.5.1 Forebygging og kontroll Utvikling av løsning for kontroll ved omregistrering 5 000 000 2025-2027 

C.5.2 Forebygging og kontroll Utvikling av løsning for utekontroll 5 000 000 2025-2027 

 Sum Statens vegvesen  56 250 000 2025-2027 

 

3.5.4 Skatteetaten 

Se 3.3.4 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 28 Konsept 4 trinn 1 – Skatteetaten 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

D.1.1 Etablering Kommunikasjon utviklere til markedet og brukere 729 000 2025-2027 

D.3.1 Fastsetting Opprettelse av manntall for veibruksavgift 291 600 2025-2027 

D.3.2 Fastsetting Avgiftsweb – tilrettelegge for veibruksavgift 1 362 420 2025-2027 

D.3.3 Fastsetting Utvidelse av ELSÆR 908 280 2025-2027 

D.4.1 Innkreving Utvidelser av innkrevingsløsningen (Fremtidens 

Innkreving) 

1 458 000 2025-2027 
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D.4.2 Innkreving Oppdatering av datavarehus (DW) 729 000 2025-2027 

D.5.1 Forebygging og kontroll Omregistrering av kjøretøy 5 195 915 2025-2027 

D.5.2 Forebygging og kontroll Fullstendighetsavstemming 1 093 500 2025-2027 

 Sum Skatteetaten  12 240 765 2025-2027 

 

3.5.5 Andre parter (samarbeidspartnere) 

Se 3.3.5 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 29 Konsept 4 trinn 1 – Andre parter (samarbeidspartnere) 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

E.4.1 Innkreving Tilpasning av systemer hos andre aktører knyttet til 

endringer og justeringer i Autosys 

12 500 000 2025-2027 

 Sum andre parter 

(samarbeidspartnere) 

 12 500 000 2025-2027 
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3.5.6 Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

Se 3.3.6 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 3-9 Konsept 4 trinn 1 – Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

ID Kostnadspost Omfang Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

F.1.1 Prosjektledelse 

 

3 FTE prosjektledelse per år 12 757 500 2025-2027 

F.2.1 Fagressurs og juridisk 4 FTE fag jurist per år 25 515 000 2025-2027 

F.3.1 Innføring og 

endringsledelse 

4 FTE på innføring av kommunikasjon per år 25 515 000 2025-2027 

F.3.2 Innføring og 

endringsledelse 

Nødvendig informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, 

brukere samarbeidspartnere mm.  

37 500 000 2025-2027 

 Sum varighetsdrevne 

kostnader 

 101 287 500 2025-2027 

 

3.5.7 Samlede investeringskostnader for konsept 4 trinn 1 

Se 3.3.7 kjøretøy for tilhørende beskrivelse under Konsept 1. 

 
Tabell 31 Konsept 4 trinn 1 – Samlede investeringskostnader for konseptet 

Aktør sum 2025 2026 2027 

Kjøretøy 62 500 000              20 833 333          20 833 333     20 833 333  

Utsteder/privataktør                                                                                                                   

62 500 000  

             20 833 333        16 666 667       16 666 667  

Vegvesen                                                                                                                   

56 250 000  

              18 750 000          15 000 000      15 000 000  

Skatteetaten                                                                                                                   

12 230 765  

              4 076 922          3 333 333         3 333 333  

Andre parter/samarbeidsparter                                                                                                                   

12 500 000  

4 166 667          3 333 333           3 333 333  

Varighetsdrevne kostnader 

(Prosjekt/program) 

                                                                                                               

101 287 500  

33 762 500         27 661 000         27 661 000  

  307 268 265   102 422 755    102 422 755      102 422 755  
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3.6 Konsept 4 trinn 2 

Konsept 4 trinn 2 innebærer som beskrevet i KVUens hoveddokument at dagens ordning for innbetaling av 

veibruksavgift som en drivstoffavgift erstattes kun for kjøretøy som er definert som tunge kjøretøy. Dette 

konseptet har mange likheter med konsept 3, men kun for tunge kjøretøy som reduserer omfanget ved 

konseptet betydelig sammenlignet med konsept 3. Den nye modellen i konseptet innebærer at alle tunge 

kjøretøy betaler veibruksavgift basert på utkjørt distanse gjennom posisjonsbasert sporing. 

Innrapporteringen av kjørte km skal gjøres automatisk gjennom bruk av teknologi installert i de enkelte 

kjøretøyene. 

 

3.6.1 Kjøretøy 

 

For å realisere dette trinnet må det installeres teknologi i alle tunge kjøretøy som sikrer det kan registreres 

utkjørte km i ulike geografiske soner til ulike tider. Det er lagt til grunn at alle tunge kjøretøy (74 000) må 

installere en OBU tilsvarende løsningen som er beskrevet for Konsept 3. Det er som for konsept 3 lagt til 

grunn en anskaffelseskostnad på 800 kr per OBU samt en installasjonskostnad på 400 kr per OBU. 

 

 
Tabell 32 Konsept 4 trinn 2 – kjøretøy 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

A.1.1 Etablering Anskaffelse og installasjon av ombordutstyr 88 800 000 2025-2028 

 Sum kjøretøy  88 800 000 2025-2028 

 

3.6.2 Utsteder/privat aktør 

 

Utstedere vil realisere sin løsning i trinn 1 av konseptet. Det er imidlertid lagt til grunn at en trinnvis 

innføring vil medføre noe økte kostnader knyttet til justeringer og tilpasninger når også tunge kjøretøy skal 

kobles på. Skjønnsmessig er denne kostnaden anslått til 1 mill kr eks mva per utsteder. 

 
Tabell 33 Konsept 4 trinn 2 – Utsteder/privat aktør 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total 

kostnad (inkl 

mva) 

Periode 

B.1.1 Etablering Utvikling/ tilpasning av system for fastsetting og 

innkreving 

12 500 000 2025-2028 

 Sum utsteder/ 

privat aktør 

 12 500 000 2025-2028 

 

3.6.3 Statens vegvesen 

Kostnadene for Statens vegvesen er i dette trinnet av konseptet som for Konsept 2. Ettersom 

avstemmingskomponenten anskaffes allerede i trinn 1 vil det imidlertid her kun påløpe kostnader knyttet til 

utvikling og tilpasning av Autopass. 

 

Utvikling/ tilpasning av Autopass for datahenting fra enhet i kjøretøy som i konsept 
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Tabell 34 Konsept 4 trinn 2 – Statens vegvesen 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

C.2.1 Datafangst Utvikling og tilpasning av Autopass for å kunne 

innhente data fra enhet i kjøretøy 

37 500 000 2025-2028 

 Sum Statens vegvesen  37 500 000 2025-2028 

 

 

3.6.4 Skatteetaten 

I konseptets steg 2 er det meste etablert på plass hos Skatteetaten fra steg 1. Det vil allikevel i tillegg påløpe 

en kostnadspost ekstra for steg 2 i forbindelse med utviklingskostnader for håndtering av omregistrering av 

tunge kjøretøy som er utregnet av ekspertressurser fra Skatteetaten.   

 
Tabell 35 Konsept 4 trinn 2 – Skatteetaten 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

D.5.1 Forebygging og kontroll Omregistrering kjøretøy (utvikling) 1 558 775 2025-2028 

 Sum Skatteetaten  1 558 775 2025-2028 

 

3.6.5 Andre parter (samarbeidspartnere) 

 

Tilsvarende som for i konsept 3 er det lagt til grunn at det for de tunge kjøretøyene må kunne kontrolleres 

at kjøretøy har riktig utstyr som teller antall utkjørte km riktig.  Det kan etableres både faste og mobile 

kontrollpunkter i form av ANPR utstyr. Faste kontrollpunkter monteres i eksisterende veikantutstyr, mens 

mobile enheter monteres i bil.  

 

Det eksisterer allerede i dag et betydelig større omfang av kontroll med tunge kjøretøy enn av lette. Videre 

utgjør tunge kjøretøy en liten andel av den samlede kjøretøyparken. Skjønnsmessig er det derfor lagt til 

grunn at investeringskostnadene for kontrollutstyr i dette trinnet utgjør kun 10 pst av behovet for 

investeringer i konsept 2 og 3. 

 
Tabell 36 Konsept 4 trinn 2 – Andre parter (samarbeidspartnere) 

ID Ledd i prosess Aktivitet Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

E.5.1 Forebygging og kontroll Etablering av kontrollpunkter med utstyr 18 750 000 2025-2028 

 Sum andre parter 

(samarbeidspartnere) 

 18 750 000 2025-2028 

3.6.6 Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

I konseptet vil det påløpe varighetsdrevne kostnader av samme årsaker som i konsept 1, 2 og 3. Det her i 

konsept 4 steg 2 tatt utgangspunkt i varighetsdrevne kostnader for konsept 3, men med betydelig redusert 
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omfang ettersom det kun gjelder kjøretøy definert som tunge. Forskjellen i dette konseptet er derfor behovet 

for de ulike ressursene. Omfanget av ressursbruk i et slik program/prosjekt er å være som følger:    

   

• Prosjektledelse - 2 FTE per år (2025-2028)     

• Fagressurser og juridisk  - 4 FTE fag jurist per år (2025-2028)    

• Innføring og endringsledelse – 4 FTE per år (2025-2028)   

   

I tillegg er det antatt behov for 5 millioner kroner årlig i fire år (eks mva i 2025-2028) til informasjons og 

kommunikasjonsmateriell rettet mot interessenter, brukere og samarbeidspartnere mm.      

Alle kostnadsestimatene er gjort av ekspertressurser i prosjektet basert på erfaringer fra tidligere prosjekter i 

Skatteetaten.    

 
Tabell 37 Konsept 4 trinn 2 – Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) 

ID Kostnadspost Omfang Total kostnad 

(inkl mva) 

Periode 

F.1.1 Prosjektledelse 

 

Prosjektledelse 10 631 250 2025-2028 

F.2.1 Fagressurs og juridisk Fagressurser og juridisk 15 946 875 2025-2028 

F.3.1 Innføring og 

endringsledelse 

Innføring og endringsledelse 15 946 875 2025-2028 

F.3.2 Innføring og 

endringsledelse 

Kommunikasjonsmateriell 6 250 000 2025-2028 

 Sum varighetsdrevne 

kostnader 

 48 775 000 2025-2028 

 

3.6.7 Samlede investeringskostnader for konseptets trinn 2 

Grunnkalkylen for Konsept 4 trinn 2 viser samlede investeringskostnader på i overkant av 200 mill kr. 88 

mill kr. av grunnkalkylen kommer av kostnader knyttet til kjøretøy, hvorav anskaffelser og installasjon av 

ombordenhet i kjøretøy tilhører mesteparten av kostnaden. Som i konsept 2 og 3 vil det i dette konseptet 

generelt være relativt høre kostnader fordelt på alle aktører, med unntak av Skatteetaten som også her kan 

gjenbruke mye av eksisterende løsninger i dette konseptet. Det vil påløpe kostnader på i overkant av 18 mill 

kr. hos andre parter/ samarbeidspartnere der størst andel kommer fra montering av kontrollpunkter. De 

varighetsdrevne kostnadene tilfaller i overkant av 48 mill kr. grunnet et stort omfang på 

prosjektet/programmet og behov 10 FTEer årlig i opptil fire år.   
 
Tabell 38 Konsept 4 trinn 2 – Samlede investeringskostnader for konseptet 

Aktør sum 2025 2026 2027 2028 

Kjøretøy 88 800 000 22 200 000 

 

22 200 000 

 

22 200 000 

 

22 200 000 

 

Utsteder/privataktør 12 500 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 3 125 000 

Vegvesen 37 500 000 9 375 000 9 375 000 9 375 000 9 375 000 

Skatteetaten 1 558 775 389 694 389 694 389 694 389 694 

Andre 

parter/samarbeidsparter 

18 750 000 4 687 500 4 687 500 4 687 500 4 687 500 

Varighetsdrevne 

kostnader 

(Prosjekt/program) 

48 775 000 12 193 750 12 193 750 12 193 750 12 193 750 

 Sum 207 883 775 51 970 944 51 970 944 51 970 944 51 970 944 
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3.7 Oppsummering Grunnkalkyle og basisestimat 

Tabellen nedenfor oppsummerer grunnkalkylen for konseptene slik denne er beskrevet over. For å etablere 

basisestimatet det gjøres usikkerhetsanalyse av er det lagt til et påslag for uspesifiserte kostnader i henhold 

til vanlig praksis for kostnadsestimering i alle konseptene. For alle hovedposter er det lagt til grunn at 

uspesifisert utgjør 20 pst. Unntaket er kostnadene knyttet til installasjoner i kjøretøy i Konsept 2,3 og 

konsept 4 trinn to. Det er her lagt til grunn at uspesifisert for postene under «kjøretøy» utgjør 5 pst. 

Kostnadene knyttet til anskaffelse og installasjon av OBU-er den drivende kostnadsfaktoren her og det 

antas å være mindre uklart hvilke tilleggsoppgaver som vil kunne oppstå her.   

 

 
Tabell 39 Oppsummering Grunnkalkyle 

  K1 K2 K3 K4 steg 1 K4 steg 2 K4 totalt 

Kjøretøy 63 1025 1925 63 89 151 

Utsteder/privat 

aktør 

63 63 63 63 13 75 

Vegvesen 56 69 94 56 38 94 

Skatteetaten 12 12 12 12 2 14 

Andre 

parter/samarbeidsp

arter 

13 200 200 13 19 31 

Varighetsdrevne 

kostnader 

(Prosjekt/program) 

101 201 317 101 49 150 

Sum Grunnkalkyle 307 1569 2611 307 208 515 

Uspesifisert post 61 160 233 61 28 90 

Basisestimat 369 1729 2844 369 236 605 
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4. Basisestimat 
Det er lagt til et påslag for uspesifiserte kostnader i henhold til vanlig praksis for  

kostnadsestimering i alle konseptene. For alle hovedposter er det lagt til grunn at uspesifisert utgjør 20 pst. 

Unntaket er kostnadene knyttet til installasjoner i kjøretøy i Konsept 2,3 og konsept 4 trinn to. Det er her 

lagt til grunn at uspesifisert for postene under «kjøretøy» utgjør 5 pst. Kostnadene knyttet til anskaffelse og 

installasjon av OBU-er den drivende kostnadsfaktoren her og det antas å være mindre uklart hvilke 

tilleggsoppgaver som vil kunne oppstå her.   

  
 Tabell 40 Konsept 4 trinn 2 – Basisestimat 

 K1 A K2 A K3 A K4 steg 1 K4 steg 

2 

K4 totalt 

Sum grunnkalkyle  307   1 569   2 611   307   208   515  

Uspesifisert  61   160   233   61   28   90  

Sum basisestimat  369   1 729   2 844   369   236   605  
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5. Usikkerhetsanalyse 
 

Med utgangspunkt i basisestimatene for konseptet er det i tråd med rundskriv R-108/19 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. 

 

Hovedresultatene fra usikkerhetsanalysen er gjengitt i tabellen under. 

 

 
Tabell 41 Resultater usikkerhetsanalyse (Tall i mill kr, inkl mva) 

 K1 K2 K3 K4 steg 1* K4 steg 2* K4 totalt* 

Grunnkalkyle 307 1 569 2 611 307 202 509 

Basisestimat 369 1 729 2 844 369 229 598 

P50 440 1 900 3 050 440 245 685 

Forventnings-verdi 455 1 920 3 075 455 282 737 

P85 580 2 390 3 740 580 301 881 

Standardavvik 25 % 22 % 19 % 25 % N/A N/A 

Sannsynlighet for 

basisestimat 

25 % 36 % 38 % 25 % N/A N/A 

*  Det er ikke gjort en egen usikkerhetsanalyse av innholdet i konsept 4. Usikkerheten beskrevet her tar utgangspunkt i 

usikkerhetsanalysen av de øvrige konseptene. 

Som vi ser av tabellen er det betydelig usikkerhet knyttet til alle konseptene. I usikkerhetsanalysen som ble 

gjennomført er videre synliggjort S-kurver for de enkelte konseptene, samt identifisert hvilke elementer 

som bidrar mest til usikkerheten. Resultatene er presentert i figurene under. 

 

 

  
Figur 4 Konsept 1 S-kurve og bidrag til p 50 

 

  
Figur 5 Konsept 2 S-kurve og bidrag til p 50 
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Figur 6 Konsept 3 S-kurve og bidrag til p 50 

 

Som vi ser av tabellene er det stor usikkerhet knyttet til alle postene, men særlig postene knyttet til kjøretøy 

og de varighetsdrevne kostnadene til usikkerheten i alle konseptene og særlig i Konsept 2 og 3. 

Usikkerheten knyttet til kostnader i kjøretøy er noe mindre i K3 enn i K2. Dette kan virke overraskende, 

men skyldes at det er vurdert å være mindre usikkerhet knyttet til kostnader og installasjon av OBUer i 

dette konseptet enn i K2, ettersom teknologien her er bedre kjent. Videre er det verdt å merke at de 

varighetsdrevne kostnadene gir det største bidraget til usikkerheten i K3. Dette skyldes at Konseptet 

innebærer svært store endringer for mange aktører som gir stor usikkerhet knyttet til både ressursbehov og 

behov for varighet av prosjektet/programmet som skal realisere konseptet. 
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