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Agenda

DAG 1 – 26. september: 

● 08:30 - 09:30 Introduksjon

• Presentasjon av deltakere

• Om usikkerhetsanalyser

• Gjennomgang av forutsetninger for 
analysen

• Presentasjon av konseptene

● 09:30 - 15:00 Estimatusikkerhet

• Gjennomgang av grunnkalkyle og 
usikkerhet i kalkylepostene 

● 15:00 - 15:30 Oppsummering
• Eventuelle avklaringspunkter som har kommet 

opp

DAG 2 – 30. september:

● 08:30 - 09:00 Introduksjon

• Presentasjon av nye deltakere

• Kort om usikkerhetsanalyser

• Oppsummering fra estimatusikkerhet

• Presentasjon av konseptene

● 09:00 - 14:15 Hendelsesusikkerhet

• Gjennomgang, verifikasjon og vurdering av 

de usikkerhetsfaktorer som påvirker 

satsingen, både eksterne og interne

● 14:15 - 14:30 Oppsummering
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Deltakere 26. september

Navn Organisasjon Rolle

Morten Tveit Innleid til Skatteetaten Prosjektleder

Kristian Tandberg Innleid til SVV Konsulent

David Elboth Skatteetaten IT - Arkitekt

Ørjan Mørner Tveit SVV Sjefsingeniør

Trond Andreassen Skatteetaten Segmentarkitekt

Tore Børresen Skatteetaten Segmentarkitekt

Dag Bjørke Bremer Skatteetaten Jurist

Navn Organisasjon Rolle

Anette L. Strøm Innleid til Skatteetaten Interessentoppfølger i 

prosjektet

Kiran Garcha Innleid til Skatteetaten Prosjektlederstøtte

Marit K. Ekeberg Skatteetaten Porteføljeansvarlig 

Skatteetaten IT

Jørgen S. Wattum Hospitant Skatteetaten Prosjektdeltaker KVU

Aleksander Møll Innleid til Skatteetaten Prosjektdeltaker KVU

Jørgen Petersen Innleid til Skatteetaten Leder

usikkerhetsanalysen
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Deltakere 30. september
Navn Organisasjon Rolle

Morten Tveit Innleid til Skatteetaten Prosjektleder

Bjørn Roar Eriksen SVV Seksjonsleder

Kristian Tandberg Innleid til SVV Konsulent

David Elboth Skatteetaten IT - Arkitekt

Ørjan Mørner Tveit SVV Sjefsingeniør

Kjetil Andresen Innleid til SVV Prosjektdeltaker KVU

Dag B. Bremer Skatteetaten Jurist

Vigdis M. Olsen Skatteetaten Forretningsutvikler og prosjektleder

Vilrid M. Frantzen SVV Teamkoordinator for SVV i prosjektet

Stein G. Ødegaard SVV Prosjektdeltaker KVU

Anette L. Strøm Innleid til Skatteetaten Interessentoppfølger i prosjektet

Marit K. Ekeberg Skatteetaten Porteføljeansvarlig Skatteetaten IT

Jørgen S. Wattum Hospitant Skatteetaten Prosjektdeltaker KVU

Kiran Garcha Innleid til Skatteetaten Prosjektdeltaker KVU

Aleksander Møll Innleid til Skatteetaten Prosjektdeltaker KVU

Jørgen Petersen Innleid til Skatteetaten Leder usikkerhetsanalysen
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Målsetning med usikkerhetsanalysen

● Etablere en omforent usikkerhetsanalyse av investeringskostnad for satsningen som 
grunnlag for å fastsette kostnadsramme, styringsramme og styringsmål

● Utarbeide en samlet oversikt over satsningens usikkerhetsbilde

● Usikkerhetsanalysen skal så langt som mulig omfatte alle forhold som medfører 
usikkerhet om satsningens kostnader, og skal gi grunnlag for analytisk bearbeidelse, 
prioritering og styring
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Prinsipp for kalkyle og avsetninger

R
e

s
u

lta
t  a

v

a
n

a
ly

s
e

n

In
p
u
t  til 

a
n

a
ly

s
e
n



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 7

Sammenheng, S-kurver og avsetninger
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Resultater fra usikkerhetsanalysen

S-kurve

viser akkumulert sannsynlighet 

(y-aksen) for at kostnaden (x-

aksen) blir mindre eller lik et 

gitt sannsynlighetsnivå
(f.eks. 50%)

Bidrag til usikkerhet

viser i sortert rekkefølge 

hvilke elementer som bidrar 

mest til den totale 

kostnadsusikkerheten



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 9

Prosess usikkerhetsanalyse
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Forutsetninger for usikkerhetsanalysen

○ Analysen tar utgangspunkt i grunnkalkylen mottatt fra satsningen, og omfatter ikke en kvalitetssikring av estimatene i 
grunnkalkylen

● Forventede uspesifiserte elementer er tillagt grunnkalkylen og dermed inkludert i basiskostnaden, men ikke påslag for 
usikkerhet

● Satsningen er forutsatt, avhengig av valgt konsept, gjennomført i perioden: 

○ K1: 2024 - 2026  - 3 år

○ K2: 2025 - 2030  - 6 år

○ K3: 2025 - 2031  - 7 år

● Prisnivå i basiskostnaden i denne analysen er 2022-kroner

● Analysen inneholder beløp inklusive mva

● Finansieringskostnader hensyntas ikke

● Analysen omfatter ikke større premissendringer

● Hendelser med liten sannsynlighet og store konsekvenser medtas ikke (ekstremhendelser)



Kort om prosjektet 
Bakgrunn, KVU resultater
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• Biler med fossilt drivstoff betaler 
• veibruksavgift når de fyller bensin eller diesel.

• Fossile drivstoff biler betaler normal takst i bomringer
og bomprosjekter.

• Nullutslippsbiler betaler ikke veibruksavgift 
til staten.

• Elbiler betaler lavere takst i bomringer og 
bomprosjekter.

Veibruksavgift Bompenger
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Dagens ordning for veibruksavgift og bompenger  
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Fallende inntekter fra veibruksavgiften
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Bensin Diesel LNG og Hydrogen

• Veibruksavgiftens formål er, i tillegg til å skaffe 
staten inntekter, å prise de eksterne kostnader 
bruk av kjøretøy påfører samfunnet. 

• Dette er eksterne kostnader knyttet til ulykker, kø, 
støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige 
utslipp. 

• Samlet innkrevingskostnad er anslått til ca. 10 
millioner kroner for 2022. Kostnaden forventes å 
vokse i takt med realprisjustering av 
lønnskostnader.



Samfunnsmål 

Tiltaket skal sikre en treffsikker og bærekraftig 
prising av bruk av vei og finansiering av 

samferdselsprosjekter 

Treffsikker:

• Stiller trafikantene overfor priser som gjør at de tar hensyn til ulemper 

bruk av kjøretøy påfører andre i tråd med forurenser betaler-prinsippet. 

Prinsippet viser til alle de eksterne kostnadene som veiavgiften har til 

hensikt å stille brukeren overfor: ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og 

miljøskadelige utslipp

• Stiller trafikantene overfor betaling i samsvar med nytteprinsippet

Bærekraftig: 

• Økonomisk: Sikrer muligheten til lokalt forankrede 

bompengeprosjekter og stabile inntekter til staten

• Miljømessig: Påvirker atferd som fremmer mer bærekraftig 

mobilitet

15
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• Fossile biler betaler veibruksavgift når
de fyller bensin eller diesel.

• Nullutslippsbiler betaler veibruksavgift til 
staten avhengig av hvor mange kilometer 
man har kjørt.
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Konsept 1 - Distanse

Kilometerbasert veibruksavgift for EL-biler

Allerede i dag kan enkelte biltyper gjennomføre automatisert rapportering av 

kilometer kjørt fra bilens integrerte system til en tredjepart (myndigheter eller 

virksomhet). Innen kort tid vil flere biltyper og en større andel av bilparken har 

denne muligheten. Konsept1, Distansebasert veibruksavgift utformes med lik pris 

for hele landet, og gir fleksibilitet til både manuell og automatisk rapportering av 

kilometer fra bilen, dvs. vi slår sammen alternativene 1A og 2A.

• Den nye veibruksavgiften gjelder kun for nullutslippsbiler.

• Fossile biler betaler veibruksavgift som i dag.

• Konseptet innebærer at det ikke stilles krav om å montere ekstra utstyr/boks i 

bilene.

• Nyere biler rapporterer kilometer automatisk.

• Manuell rapportering for nullutslipps-biler som ikke har integrert mulighet for 

automatisk rapportering.

• Konseptet kan etablere gode løsninger for registrering av kjørelengde og betaling

• Konseptet har fleksibilitet og åpner for en gradvis overgang fra manuell 

rapportering til automatisk rapportering for en større del av nullutslippsbilene.

I utgangspunktet vil bompengeordningen være som i alternativ 0+.

Prosjektet vurderer også om tidsdifferensierte takser bør få økt utbredelse. Dette er 

allerede innført i Oslo, Bergen , Kristiansand og Grenland. Ved at flere byer 

innfører tilsvarende tidsdifferensiering, vil bompengeordningen i større grad prise 

eksterne kostnader i byene.
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• Fossile biler og nullutslippsbiler betaler 
lik takst.

• Rushtidsavgift gjennom bompenger.

Veibruksavgift Bompenger
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Konsept 2 - Sone 

Pris varierer mellom by og land

Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på 

landet. Med bakgrunn i dette bygger Konsept 2 på en toprismodell, hvor prisen for å 

kjøre en kilometer varierer mellom by og land, to soner. Det kan eventuelt vurderes 

å innføre en tredje sone for indre bykjerne i de største byene.

• Den nye veibruksavgiften gjelder for alle biler, og kan innføres gradvis for fossile 

biler. Over tid vil det være uheldig å ha et toprissystem som kun gjelder for 

nullutslippsbiler og ikke for alle typer biler. 

• For dette konseptet er det behov for data som registrerer antall kjørte kilometer 

og knytter dette til sone. Dvs. antall kilometer kjørt i by og antall kilometer kjørt 

utenfor byen.

• Det er ikke behov for å registrere detaljerte data om hvor bilen har kjørt, eller på 

hvilken vei den har kjørt.

• Data kan innhentes både ved å benytte dagens veikantutstyr, eller ved å bruke 

GNSS eller 4G/5G. Den teknologiske fleksibiliteten er gjort nærmere rede for i 

beskrivelsen av teknologi.

• Vegkantutstyret kan i mange byer benyttes til tidsdifferensierte takster 

(rushtidsavgift), og kan eventuelt bygges ut i flere byer der det er køproblematikk.

• Det vil øke den samfunnsøkonomiske nytten om både bompengeinnkreving og 

fastsettelse av veibruksavgift har felles datainnhenting.

• Det legges opp til automatisk rapportering av utkjørt distanse. Alle biler vil ikke 

ha innebygget utstyr til å kunne rapportere automatisk de nødvendige data. 

Frem til alle kjøretøy har integrert kjøretøyenhet, vil det være nødvendig å 

montere ekstra utstyr/boks i bilene. Det er behov for å vurdere dette nærmere i 

en forprosjektfase.

• Konseptet kan ha fleksibilitet og åpne for en gradvis overgang for fossile biler.

Prosjektet har vurdert to alternativer for bompengeordningen i dette konseptet.

A: Som beskrevet under 0+ alternativet.

B: Konseptet registrerer kjørte kilometer i byer. Ved å bruke disse dataene kan 

bompengeordningen bli mer treffsikker, og prise bruk av vei i byene mer nøyaktig 

i samsvar med nytteprinsippet. Det er en viss grad av tilfeldighet knyttet til hvem 

som passerer bomsnitt i dag.

• Felles system og lik pris for fossilbiler og nullutslippsbiler. 
• Lokale satser for bompenger fortsetter
• Rushtid avgift gjennom veikantutstyr

Veibruksavgift

Bompenger

• Felles ordning for fossil-biler og nullutslippsbiler.
• To satser, en for byer og en for landsbygd/tettsted. 
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Konsept 3 - Posisjon

Pris varierer mellom tid, sted og distanse.

Konsept 3 vil gir muligheter for mer nøyaktig prising av eksterne effekter som den 

enkelte trafikant påfører samfunnet. Datagrunnlaget gir mange muligheter for 

avanserte prismodeller som i større grad kan påvirke adferd. Pris kan variere mellom 

ulike typer veier, geografi, årstid, trafikkforhold, kø osv. Bruk av satellittdata gir en 

mer nøyaktig angivelse av tid, sted og kjørt distanse.

• Den nye veibruksavgiften vil gjelde for alle biler.

• I utgangspunktet foreslås tre geografiske prissoner i tråd med SSBs innretning:

• Sone 1 (land) = spredtbygd

• Sone 2 (by) = tettsted < 100 000

• Sone 3 (storby) = tettsted > 100 000

• Gradvis vil flere biler ha integrert utstyr for å kunne rapportere nødvendige data 

automatisk. Dette vil ta tid, og den eldste del av bilparken må få montere ekstra 

utstyr/boks i bilene.

• Konseptet kan ha fleksibilitet, og åpner for en gradvis overgang for fossile biler 

fra dagens veibruksavgift .

Prosjektet utreder nærmere organisatoriske forhold og gevinster knyttet til å 

etablere sammenhengende prosesser mellom ordningene. Det kan øke den 

samfunnsøkonomiske nytten om både bompenger og fastsettelse av veibruksavgift 

har felles datainnhenting, fastsettelse og eventuelt innkreving.

Det vil ikke være behov for dagens veikantutstyr for å fastsette bompengetakster 

eller veibruksavgift. Det kan imidlertid være behov for noe av utstyret for å 

kontrollere at data er korrekt. Bompengeordningen og veibruksavgiften kan ha hver 

sine prismodeller.

Prosjektet vil utrede to alternative organisasjonsmodeller/prosesser for dette 

konseptet. Det ene alternativet bygger på den organisatoriske modellen for 

bompengeinnkreving i AutoPASS samvirke. Det andre alternativet bygger på 

Skatteetatens innkrevingssystem for fremtidens innkreving. Dette blir nærmere 

omtalt i iterasjon 4.

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

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

Sone 1 (land)

Sone 2 (by)

Sone 3 (storby)



K2 - Sone

• Alternativ A - Felles prosess  (innkreving av veibruksavgift og bompenger ved 
bruk av AutoPASS-utstedere)

• Alternativ B – Separate prosesser (Skatteetaten står for innkreving av 
veibruksavgift, mens innkreving av bompenger beholder dagens modell)

K1 - Distanse  

• Alternativ A - «Særavgiftsløpet»

• Alternativ B - «Motorvognløpet»

K3 - Posisjon - Pris varierer mellom tid, sted og distanse

• Alternativ A - Felles prosess - AutoPASS-utstedere 

• Alternativ B - Felles prosess - Kjøretøyeier fastsetter og betaler selv” 

Navn på konsepter



Prosjektnedbrytningsstruktur
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Hvordan kostnadene er beregnet
Aktør Grunnlag for beregning

Kjøretøy Estimatene for kostnader knyttet til anskaffelse og installasjon av utstyr i kjøretøy baserer seg på erfaringer fra pilotprosjekt om veiprising 

i Trondheim

Utsteder/privat aktør Estimatene for kostnader hos utstedere/andre baserer seg på møter med utstederne og skriftlige innspill til hvilke kostnader de enkelte 

konseptene vurderes å innebære for disse

Vegvesenet Estimater for kostnader hos Vegvesenet er gjort av ekspertressurser i Vegvesenet og baserer seg på erfaringer fra utviklingskostnader 

knyttet til «min side» og Autopass

Skatteetaten Estimater for kostnader hos Skatteetaten baserer seg på erfaringer fra tidligere prosjekter. Det er tatt utgangspunkt i estimert behov for 

antall utviklingstimer og benyttet en påslagsmodell for å fange opp alle relevante aktiviteter

Andre 

parter/samarbeidspartnere

Estimater for kostnader hos andre parter knytter seg i hovedsak til behov for kontrollutstyr. Kostnader baserer seg på erfaringer fra 

pilotprosjekt i Trondheim og anskaffelse og installasjon av kontrollutstyr her

Varighetsdrevne kostnader 

(prosjekt/program)

Det legges til grunn at det etableres et tverretalig prosjekt/program som sikrer koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for å 

realisere konseptet samt innføre og realisere dette. Estimatene er basert på erfaringer og vurderinger av hvike ressurser i hvilket omfang 

som vil være nødvendig for å kunne realisere konseptet
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Basiskostnad 

Uspesifisert:  For konsept 1:         20 % uspesifisert alle poster

For konsept 2 og 3:  5 % på posten knyttet til kjøretøy og 20 % totalt for øvrige poster

K1A Distanse K1B Distanse K2A Sone K2B Sone K3A Posisjon

Kjøretøy 63 63 1025 1025 1925

Utsteder/privataktør 63 0 63 0 63

Vegvesen * 56 25 69 38 94

Skatteetaten * 12 237 12 252 12

Andre parter/samarbeidspartnere 13 13 200 200 200

Varighetsdrevne kostnader (Prosjekt/program) * 101 101 201 211 317

Grunnkalkyle 308 439 1570 1726 2611

Uspesifisert 61 88 160 191 233

Basiskostnad 369 527 1730 1917 2844

*viser estimatposter som er basert på timekostnader
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Estimatusikkerhet
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Vurdering av estimatusikkerhet

Usikkerhetsnivå Beskrivelse Optimistisk 

scenario

Pessimistisk 

scenario

Lav Godt grunnlag for estimatet -10 % +25 %

Middels Normal, middels usikkerhet -20 % +50 %

Høy Til dels ukjent farvann, stor usikkerhet -30 % +75 %

Ekstra høy Ukjent farvann, mye er uklart, svært 

stor usikkerhet

-50 % +100 %

Vurdering av estimatusikkerhet:
Optimistisk scenario: 10 % av tilfellene

Forventet: Forventet verdi 

Pessimistisk scenario: 10 % av tilfellene

Sjablongvurdering:
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Konsept 1A: Kjøretøy
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

For norskeide nullutslippskjøretøy legges det til grunn 

selvrapportering av antall kjøre km.

Hvilken løsning som vil velges for utenlandske kjøretøy er uklart og 

er under utredning. Det legges til grunn at det må utvikles en form for 

digital løsning som legger til rette for at utenlandske kjøretøy kan 

betale for kjøring i Norge. En evt app skal kunne brukes på flere 

telefonmodeller og ved både Android og Apple. Appen må kunne 

verifiseres ved bruk og sikres mot angrep. 

Det antas at løsningen vil være enklere enn app-løsningen for 

norske kjøretøy i konsept 2 og 3. 

Skjønnsmessig legges det til grunn en lump sum kostnad på 30 

mill

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 %

Teknologisk utvikling kan redusere behov for kostbart 

tilleggsutstyr i kjøretøy

63 MNOK +100 % 

Høy usikkerhet om innkreving fra utenlandske 

kjøretøy (også utfordringer med dagens bompenger)

Mulig pengestrøm utover utstederne

Håndtering av ikke digitale brukere

Begrensede inntekter på 0-utslippskjøretøy bidrar til 

tak på pessimistisk anslag
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Konsept 1B: Kjøretøy
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 1A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 63 MNOK Som 1A
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Konsept 2A: Kjøretøy
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

I kjøretøyet må det installeres teknologi som sikrer at kjøretøyet kan 

registrere utkjørte km i de ulike typene av soner. 

Det legges til grunn at kjøretøyseiere vil kunne velge mellom ulike 

teknologier for registrering <v kjørte km.

• OBU (on board unit) som må anskaffes og installeres i bilen, 

• app tilkoblet telefonen 

• Løsning basert på registrert kjøring integrert i kjøretøyets 

(infotainmentsystem)

• 40 pst av kjøretøyene (1,5 mill) vil benytte en OBU som 

installeres i kjøretøyet, 

• Antatt anskaffelseskostnad på 160 per OBU og 320 per 

kjøretøy for installasjon. Totalt 480 per kjøretøy. 

• Kostnader knyttet til utvikling av app er estimert til 50 mill kr

• Kostnader knyttet til Utvikling av programvare for registrering 

av kjøring integrert i bilenes infotainmentsystem er 50 mill

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 %

Færre biler vil kreve installasjon av OBU

Det pågår utvikling av apputvikling på blant annet Google Automotive 

plattformen, nå brukt av Polestar og Volvo, Android Automotive, Cariad

(VW/Audi/Porsche/Skoda), Tesla. Dersom de utvikler løsninger selv eller 

forretningsmodellen blir at programvarehusene kan få en prosentandel 

av inntektene, kan utviklingskostnadene sannsynligvis flyttes fra staten til 

selskapene. 

Statens vegvesen følger også en apputvikling der Kapsch/Aventi/TØI 

sammen har laget et  konsept for innkreving av veibruksavgift. Også ved 

dette alternativet kan en tenke seg en løsning der en app (et 

programvarehus) kan få en prosentandel av inntektene slik at staten ikke 

trenger å dekke utviklingskostnader.

1025 MNOK + 40 %

En større andel av kjøretøyene vil trenge en OBU (totalt ca 3,8 mill

kjøretøy)

Prisen på anskaffelse og installasjon av OBU-en blir høyere enn 

antatt. Utstedere har anslått samlede kostnader for anskaffelse og 

installasjon av bokser sertifisert for veiprising til kr 5000 per bil

Transaksjonskostnader og installasjon kan komme i tillegg

Høy usikkerhet om innkreving fra utenlandske kjøretøy (også 

utfordringer med dagens bompenger)
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Konsept 2B: Kjøretøy
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2 A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 2 A 1025 MNOK Som 2 A
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Konsept 3A: Kjøretøy
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2 A

Men OBU i dette konseptet er noe dyrere enn i konsept 2 grunnet 

forventet strengere krav til sikkerhet når den også skal håndtere 

innkreving av bompenger

Antatt anskaffelseskostnad på 640 kr per OBU og 320 kr per 

kjøretøy for installasjon. Totalt 960 kr. Tallene baserer seg på 

erfaringer fra utprøvingsprosjekt i Trondheim

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 25 %

Færre biler vil kreve installasjon av OBU

Mindre usikkerhet enn i konsept 2 da det er klarere hva som skal 

installeres i kjøretøy

1 925 MNOK + 30 %

En større andel av kjøretøyene vil trenge en OBU (totalt ca 3,8 

mill kjøretøy)

Prisen på anskaffelse og installasjon av OBU-en blir høyere 

enn antatt. Utstedere har anslått samlede kostnader for 

anskaffelse og installasjon av bokser sertifisert for veiprising til 

kr 5000 per bil

Uavklart ambisjonsnivå kan gi merkostnader
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Konsept 1A: Utsteder/privataktør
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

I denne varianten er det forutsatt at utsteder/forsikringsselskap vil få 

ansvar for å hente data om antall kjørte km, samt fastsette og kreve 

inn VBA for de enkelte kjøretøyene

Utsteder/Forsikringsselskap vil måtte utvikle system for å hente data 

om kjørte km fra Vegvesenet, samt fastsette og kreve inn 

veibruksavgiften fra kjøretøyseier.

• Det er forutsatt at data om kjørte km for det enkelte kjøretøy 

fås fra Vegvesenet 

• Alle kjøretøyseiere har etablert et kundeforhold til utsteder (i 

dag ca 90 %)

• Det er 7 utstedere i det norske markedet i dag, men forventes 

å komme 2-3 nye inn i markedet de neste årene. 

Skjønnsmessig er det derfor lag til grunn 10 utstedere

• Kostnad på 5 mill kr per utsteder for å utvikle løsningen (anslag 

fra utstedere)

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 %

Færre utstedere og mindre kompleksitet kan gi lavere 

kostnader

63 MNOK + 100 % 

Antall utstedere går opp og utviklingen av løsningen 

blir mer komplekst enn antatt

Utvikling av utstedermarkedet blir krevende
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Konsept 1B: Utsteder/privataktør
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

N/A N/A

Ingen kostnader innen kategorien for dette konseptet

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

0 MNOK
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Konsept 2A: Utsteder/privataktør
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger (som 1A)

Som 1A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 63 MNOK Som 1A
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Konsept 2B: Utsteder/privataktør
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

N/A N/A

Ingen kostnader innen kategorien for dette konseptet

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

0 MNOK
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Konsept 3A: Utsteder/privataktør
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 63 MNOK Som 1A
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Konsept 1A: Vegvesen
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

• Innrapportering av kjørte km. Løsningen baserer seg på utvikling 

av vegvesenets «Min side»-løsning.  Det vil i tillegg være noe 

behov for tilpasning av Autosys-systemet

• For å kunne ivareta kontrollbehov ved omregistrering vil det være 

nødvendig å etablere koblinger og logikk mellom løsningen for 

registrering av kjørte kilometer og Autosys. 

• Tilpasninger i VaDis for å kunne gjennomføre kontroll også av 

kjørte km

• Anskaffelse/ utvikling av løsning for avstemming av 

veibruksavgiften

• Det forutsettes at oppgavene kan løses gjennom tilpasninger 

av eksisterende systemer

• Løsningen mot bruker er webbasert

• Juridiske, regulatoriske og organisatoriske er avklart og som 

beskrevet i varianten av konseptet. Det er ikke tatt med i 

beregningen hva som må gjøres av organisatoriske og 

regulatoriske tiltak.

• Aktiviteter på tvers av aktørbildet er koordinert

• Endringen i systemet knytter seg kun til innkreving av 

veibruksavgift

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 20 %

Høy usikkerhet, men dermed også en oppside

56 MNOK + 50 %

Kreves mer tilpasninger enn antatt

Usikkerhet for de som ikke er digitale og for 

utenlandske kjøretøy

Omfang av integrasjoner mot bilprodusenter er 

usikkert

Må ha en egen appløsning på flere språk som er 

tilgjengelig på ulike plattformer (IOS Android, osv)
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Konsept 1B: Vegvesen 
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som i 1 A,

Men i denne varianten er det ikke behov for løsning for avstemming 

hos vegvesenet.

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 % 25 MNOK 100 %



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 40

Konsept 2A: Vegvesen
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Utvikling av Autopass for å kunne håndtere ny datafangst og 

fastsette avgiften, samt avstemme avgiftsbeløp

• Det forutsettes at oppgavene kan løses gjennom tilpasninger 

av eksisterende systemer

• Juridiske, regulatoriske og organisatoriske er avklart og som 

beskrevet i varianten av konseptet

• Aktiviteter på tvers av aktørbildet er koordinert

• Endringen i systemet knytter seg kun til innkreving av 

veibruksavgift

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 % 69 MNOK + 100 % 

Usikkerhet ift utenlandske kjøretøy
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Konsept 2B: Vegvesen
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2A, men avstemmingskomponenten bortfaller for Vegvesenet

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 2A 38 MNOK Som 2A
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Konsept 3A: Vegvesen
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Det legges til grunn for dette konseptet at Vegvesenet skal utvikle og 

tilpasse Autopass for å kunne hente data fra enheter i bil. 

Mer omfattende enn konsept 2 grunnet betydelig mer data som skal 

mottas og behandles både knyttet til Veibruksavgift og bompenger

• Det forutsettes at oppgavene kan løses gjennom tilpasninger 

av eksisterende systemer

• Juridiske, regulatoriske og organisatoriske er avklart og som 

beskrevet i varianten av konseptet. Det er ikke tatt med i 

beregningen hva som må gjøres av organisatoriske og 

regulatoriske tiltak.

• Aktiviteter på tvers av aktørbildet er koordinert

• Evt endringer hos bompengeselskapene som følge av endret 

innkreving av bompenger er forutsatt å ikke påvirke kostnader 

for SVV

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 % 94 MNOK + 100 % 

Samme usikkerhet som i 2A
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Konsept 1A: Skatteetaten
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Skatteetaten vil forholde seg til utstedere/forsikringsselskaper som 

særavgiftspliktig. Oppgavene vil knyttet seg til å fastsette avgift for 

kjøretøysflåten det enkelte forsikringsselskapet samt kreve inn 

avgiftene fra disse. Det vil i tillegg være nødvendig å oppdatere 

avgiftsweb, samt etablere løsning for avstemming av innbetalte 

avgifter.

Estimert utviklingstimer (totalt ca 1 årsverk) knyttet til:

• Kommunikasjon utviklere - marked/bruker

• Opprett manntall for veibruksavgift

• Avgiftsweb - tilrettelegge for veibruksavgift

• Utvidelser av ELSÆR

• Utvidelser av Innkrevingsløsningen (FI)

• Oppdatering BW

• Avstemming

Timepriser eks. MVA

Timepris eksterne 1 470

Timepris interne 775

Fordeling 

Eksterne ressurser 70 %

Interne ressurser 30 %

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 % 12 MNOK + 30 % 

Har erfaringsdata, noe som begrenser 

usikkerhetsspennet
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Konsept 1B: Skatteetaten
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Skatteetaten vil i denne varianten av konseptet fastsette og kreve inn 

VBA fra den enkelte kjøretøyseier. Det utvikles en ny kalkulator for 

beregning av VBA og det kreves en ny løsning for fastsettelse av 

veibruksavgiften. I tillegg må det etableres en løsning for avstemming 

av innbetalte avgifter

Estimert utviklingstimer (totalt ca 32 årsverk) knyttet til:

• Kommunikasjon utviklere (marked/bruker)

• Utvidelser av avgiftsweben

• «Fastsettelse av veibruksavgift / forretningsprosesser»

• Kalkulator / beregningsregler

• Fakturering og innkreving

• Avstemming

• Etablering av web-grensesnitt (API)

• Oppdatering BW

Timepriser eks. mva

Timepris eksterne 1 470

Timepris interne 775

Fordeling 

Eksterne ressurser 70 %

Interne ressurser 30 %

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 %

Basert på 2B, men noe enklere, uten at dette reduserer 

usikkerheten

237 MNOK + 30 % 
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Konsept 2A: Skatteetaten
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 1A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 12 MNOK Som 1A
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Konsept 2B: Skatteetaten
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Skatteetaten vil i denne varianten av konseptet fastsette og kreve inn 

VBA fra den enkelte kjøretøyseier. Det utvikles en ny kalkulator for 

beregning av VBA og det kreves en ny løsning for fastsettelse av 

veibruksavgiften. I tillegg må det etableres en løsning for avstemming 

av innbetalte avgifter

Estimert utviklingstimer (totalt ca 34 årsverk) knyttet til:

• Kommunikasjon utviklere (marked/bruker)

• Utvidelser av avgiftsweben

• «Fastsettelse av veibruksavgift / forretningsprosesser»

• Kalkulator / beregningsregler 

• Fakturering og innkreving 

• Avstemming 

• Etablering av web-grensesnitt (API)

• Oppdatering BW

Timepriser, fordeling og påslagsfaktorer som i 1 A og 1 B

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 %

Innkrevingsprosessen kan gjenbrukes i større grad

Kalkulatoren har mindre usikkerhet

252 MNOK + 30 % 

Saksbehandlingsoppfølging kan være mer krevende
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Konsept 3A: Skatteetaten
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 1A og 2A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 12 MNOK Som 1A
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Konsept 1A: Parter/samarbeidspartnere
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Vegvesenets systemer deler informasjon til en rekke andre systemer. 

Endringer hos Vegvesenet vil derfor også kunne medføre behov for 

tilpasning av systemer hos andre aktører knyttet til 

endringer/justeringer i Autosys

Det er skjønnsmessig lagt til grunn samlede kostnader på 10 mill

nok for tilpasninger i andre systemer

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 30 % 13 MNOK + 100 % 

Behovet for tilpasninger i andre organisasjoner er 

undervurdert 

Estimatet er svært usikkert
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Konsept 1B: Parter/samarbeidspartnere
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 1A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 13 MNOK Som 1A
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Konsept 2A: Parter/samarbeidspartnere
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Det legges til grunn at det må etableres muligheter for kontroll gi 

både faste og mobile installasjoner. Ansvaret og utøvelsen av 

kontrollen vil kunne gjennomføres av ulike aktører, eksempelvis 

vegvesenet, parkeringsselskaper, tollvesen mm

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 bil. Kostnader er basert på erfaringer fra Geoflow

prosjektet i Trondheim

Behov for endringer i andre systemer som av endringer i 

Vegvesenets systemer er kr 10 mill som i alle konsepter

• Omfanget av kontrollenheter er satt til 1000

• Kostnaden til innkjøp av kontroll utstyr er på kr 75 000 per 

enhet (50-100 000)

• Kostnaden for montering av utstyret kr 75 000 per enhet (50-

100 000)

• Behov for endringer i andre systemer som av endringer i 

vegvesenets systemer er kr 10 mill som i alle konsepter

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 10 %

Omfanget av kontrollenheter kan tilpasses samlede 

kostnader (kan bestemme hvor mye man vil legge i 

kontrollkostnader)

Mobile kontrollenheter er billigere å montere

200 MNOK + 30 % 

Stor usikkerhet knyttet til antallet kontrollenheter det er 

behov for.

Montering i områder med mye trafikk er blir mer 

kostbart grunnet behov for sikkerhetstiltak

Det blir behov for innkjøp av egne biler som skal ha 

det mobile utstyret
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Konsept 2B: Parter/samarbeidspartnere
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 2A 200 MNOK Som 2A
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Konsept 3A: Parter/samarbeidspartnere
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 2A 200 MNOK Som 2A
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Konsept 1A: Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program)
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Det legges til grunn at det etableres et tverretatlig prosjekt/program 

som sikrer koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for 

å realisere konseptet samt innføre og realisere dette.

Prosjektledelse 2 FTE prosjektledelse per år

Fagressurser og juridisk 4 FTE fag jurist per år

Innføring og endringsledelse 4 FTE på innføring og 

kommunikasjon per år

Kommunikasjonsmateriell Antar behov for 10 mill årlig

Prosjektets varighet er 3 år

Timepriser eks. mva kr

Timepris eksterne 1 470

Timepris interne 775

Fordeling 

Eksterne ressurser 70 %

Interne ressurser 30 %

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 %

Tydelige definerte roller og ansvarsforhold mellom 

aktørene gjør koordineringen enklere

101 MNOK + 50 % 

Juridisk arbeid blir omfattende grunnet konflikt med 

EU-regler mm

Uklare ansvarsforhold gjør kommunikasjonsarbeid og 

koordinering mer krevende
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Konsept 1B: Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program)
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 1A

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 1A 101 MNOK Som 1A
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Konsept 2A: Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program)
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Det legges til grunn at det etableres et tverretatlig prosjekt/program 

som sikrer koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for 

å realisere konseptet samt innføre og realisere dette.

2 FTE prosjektledelse årlig

5 FTE fag jurist årlig

6 FTE på innføring av kommunikasjon årlig

Kommunikasjonsmateriell: Antar behov for kr 10 mill årlig i prosjektet

Prosjektet varer i 5 år

Timepriser eks. mva kr.

Timepris eksterne 1 470

Timepris interne 775

Fordeling 

Eksterne ressurser 70 %

Interne ressurser 30 %

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 %

Tydelige definerte roller og ansvarsforhold mellom 

aktørene gjør koordineringen enklere

201 MNOK + 50 % 

Uklare ansvarsforhold gjør kommunikasjonsarbeid og 

koordinering mer krevende
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Konsept 2B: Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program)
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Som 2A

Men et ekstra årsverk årlig knyttet til innføring og endringsledelse

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

Som 2A 211 MNOK Som 2A
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Konsept 3A: Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program)
Omfatter – kort beskrivelse av hva det inkluderer Forutsetninger

Det legges til grunn at det etableres et tverretatlig prosjekt/program 

som sikrer koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for 

å realisere konseptet samt innføre og realisere dette.

3 FTE prosjektledelse årlig

8 FTE fag jurist årlig

8 FTE på innføring av kommunikasjon årlig

Kommunikasjonsmateriell: Antar behov for kr 10 mill årlig i prosjektet

Prosjektet varer i 6 år

Ressursbruken er økt fra konsept 2 grunnet et større omfang og 

mer kompleksitet  knyttet til blant annet omlegging av 

bompengeinnkreving

Optimistisk Sannsynlig Pessimistisk

- 15 %

Tydelige definerte roller og ansvarsforhold mellom 

aktørene gjør koordineringen enklere.

317 MNOK + 50 % 

Uklare ansvarsforhold gjør kommunikasjonsarbeid og 

koordinering mer krevende

Utfordringer knyttet til endringer i system for 

bompengeinnkreving gjør arbeidet svært krevende
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Usikkerhet på timekostnader

● Usikkerheten dekker fordeling interne/eksterne og reell gjennomsnittlig timepris 

MIN % MAX %

Timekostnader usikkerhet pga timepriser -10 % 10 %

K1A Distanse K1B Distanse K2A Sone K2B Sone K3A Posisjon

Kjøretøy 63 63 1025 1025 1925

Utsteder/privataktør 63 0 63 0 63

Vegvesen *50 % timer 56 25 69 38 94

Skatteetaten *100 % timer 12 237 12 252 12

Andre parter/samarbeidspartnere 13 13 200 200 200

Varighetsdrevne kostnader (Prosjekt/program) *100 % timer 101 101 201 211 317

Grunnkalkyle 308 439 1570 1726 2611

Uspesifisert 61 88 160 191 233

Basiskostnad 369 527 1730 1917 2844

*viser estimatposter som er basert på timekostnader
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Oversikt over vurdert estimatusikkerhet

MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK

Kjøretøy -30 % 63 100 % -30 % 63 100 % -30 % 1025 40 % -30 % 1025 40 % -25 % 1925 30 %

Utsteder/privataktør -30 % 63 100 % - - - -30 % 63 100 % - - - -30 % 63 100 %

Vegvesen -20 % 56 50 % -30 % 25 100 % -30 % 69 100 % -30 % 38 100 % -30 % 94 100 %

Skatteetaten -15 % 12 30 % -15 % 237 30 % -15 % 12 30 % -15 % 252 30 % -15 % 12 30 %

Andre parter/samarbeidspartnere -30 % 13 100 % -30 % 13 100 % -10 % 200 30 % -10 % 200 30 % -10 % 200 30 %

Varighetsdrevne kostnader (Prosjekt/program) -15 % 101 50 % -15 % 101 50 % -15 % 201 50 % -15 % 211 50 % -15 % 317 50 %

K1A Distanse K1B Distanse K2A Sone K2B sone K3A Posisjon
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Hendelsesusikkerhet
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Hendelsesområder

● Eierstyring og organisering

○ Evne og vilje til å styre 
satsningen/prosjektet og ta beslutninger 
(gjelder eierdepartement, egen 
organisasjon og prosjektledelsen)

○ Tverretatlige utfordringer i samarbeid

○ Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, 
stabilitet og kontinuitet, miksen av interne 
og eksterne ressurser

● Modenhet og gjennomføringsevne

○ Egen evne til å organisere, planlegge og 
gjennomføre

○ Organisasjonens/ prosjektets erfaring med 
lignende satsinger

○ Prosjektets forståelse av brukernes behov 
og løsningens kompleksitet og omfang

○ Evne til samarbeid med linja og 
omliggende prosjekter

● Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

○ Påvirkning fra interessenter 

○ Manglende medvirkning fra interessenter

○ Sektorens evne og vilje til å ta imot 
løsningen

● Myndighetskrav (rammebetingelser)

○ Nye krav eller endring i lover og forskrifter, 
behov for regelverksendringer

○ Politiske føringer og prioriteringer

● Marked

○ Prisutvikling leverandører, tilgjengelighet 
på ressurser, tekniske løsninger mv.
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Vurdering av hendelsesusikkerhet

● Vurdering av konsekvens i MNOK

○ Optimistisk scenario: i 10 % av tilfellene

○ Forventet: forventet verdi

○ Pessimistisk scenario: i 10 % av tilfellene

● Vurdering av sannsynlighet
○ LITEN: at dette vil inntreffe blir antatt å være liten sannsynlighet

○ MIDDELS: at dette vil inntreffe blir antatt å være middels sannsynlighet

○ STOR: at dette vil inntreffe blir antatt å være stor sannsynlighet

○ DRIVER: vil inntreffe med 100 % sikkerhet
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Kvantifisering av usikkerhet
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering

U2 Modenhet og gjennomføringsevne

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling 

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser)

U5 Marked
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Konsept 1
Distanse
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• Fossile biler betaler veibruksavgift når
de fyller bensin eller diesel.

• Nullutslippsbiler betaler veibruksavgift til 
staten avhengig av hvor mange kilometer 
man har kjørt.

Problemanalyse | Behovsanalyse | Mål | Rammebetingelser | Mulighetsstudie| Alternativanalysen | Føringer | Vedlegg    

5.8.3 Konsept 1 - Distanse

Kilometerbasert veibruksavgift for EL-biler

Allerede i dag kan enkelte biltyper gjennomføre automatisert rapportering av 

kilometer kjørt fra bilens integrerte system til en tredjepart (myndigheter eller 

virksomhet). Innen kort tid vil flere biltyper og en større andel av bilparken ha denne 

muligheten. Konsept1, Distansebasert veibruksavgift utformes med lik pris for hele 

landet, og gir fleksibilitet til både manuell og automatisk rapportering av kilometer 

fra bilen, dvs. vi slår sammen alternativene 1A og 2A.

• Den nye veibruksavgiften gjelder kun for nullutslippsbiler.

• Fossile biler betaler veibruksavgift som i dag.

• Konseptet innebærer at det ikke stilles krav om å montere ekstra utstyr/boks i 

bilene.

• Nyere biler rapporterer kilometer automatisk.

• Manuell rapportering for nullutslipps-biler som ikke har integrert mulighet for 

automatisk rapportering.

• Konseptet kan etablere gode løsninger for registrering av kjørelengde og betaling

• Konseptet har fleksibilitet og åpner for en gradvis overgang fra manuell 

rapportering til automatisk rapportering for en større del av nullutslippsbilene.

I utgangspunktet vil bompengeordningen være som i alternativ 0+.

Prosjektet vurderer også om tidsdifferensierte takser bør få økt utbredelse. Dette er 

allerede innført i Oslo, Bergen , Kristiansand og Grenland. Ved at flere byer innfører 

tilsvarende tidsdifferensiering, vil bompengeordningen i større grad prise eksterne 

kostnader i byene.

N
u

llu
ts

lip
p

sb
ile

r

• Fossile biler og nullutslippsbiler betaler 
lik takst.

• Rushtidsavgift gjennom bompenger.

Veibruksavgift Bompenger
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Beskrivelse av dimensjon Organisasjon – september 2022.
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Konsept 1 – Distanse - Kilometerbasert veibruksavgift for elektriske kjøretøy

Konseptet er en minimumsløsning for fastsetting og innkreving av veibruksavgift. For 

dette konseptet viderefører man dagens ordning av veibruksavgift for fossile 

kjøretøy, ved å opprettholde avgiften på pumpeprisen.

Utgangspunktet for konseptet er derfor å legge til rette for manuell rapportering av 

kilometer for elektriske kjøretøy etter nærmere bestemte intervaller og ved 

hendelser på kjøretøyet som f.eks. eierskifte, PKK mm.

Konseptet utelukker ikke en senere mulighet for utvidelse til automatisk 

rapportering, men da ved å benytte funksjonalitet i nyere kjøretøy (infotainment) –

ikke ved å montere/ettermontere nytt utstyr i kjøretøyene (konsept 2).

Konsept 1 har som mål å kreve inn veibruksavgift fra elektriske kjøretøy, med en flat 

sats pr. kilometer, uavhengig av hvor kjøretøyet har tilbakelagt distansen. 

Det er to hovedalternativ for konsept 1, som begge følger eksisterende prosesser for 

fastsettelse og innkreving av avgifter i etablerte kundeforhold/prosesser mot 

brukeren i dag: 

• Alternativ 1 – Særavgiftsløpet

• Alternativ 2 – Motorvognløpet

Alternativ 1 – Særavgiftsløpet

I alternativ 1 må en eller flere aktører påta seg avgiftsplikt for veibruksavgiften for 

elektriske kjøretøy. 

Særavgiftsløpet er i dag en etablert prosess, hvor virksomheter registreres som 

særavgiftspliktige etter søknad, rapporterer og betaler avgift etter nærmere angitte 

frister. Registrerte særavgiftspliktige rapporterer og skattemelder på kodenivå i 

Elsær, via innlogging i Altinn, til Skatteetaten.

Konseptet fordrer at Statens vegvesen som teknisk etat, legger til rette for at den 

enkelte eier av et elektrisk kjøretøy manuelt kan rapportere inn kjørte kilometer. 

.

Funksjonell skisse K1 alt. 1 - Utsteder

Funksjonell skisse K1 alt. 1 - TFF
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Løsningen for dette kan være en utvidelse av selvbetjeningsløsningen «min side». 

Tiltenkte aktører i konseptet er allerede koblet på dagens feed fra Statens vegvesen, 

men må da tilrettelegge for nytt felt «kjørte kilometer» som skal benyttes ved 

fastsettelse og innkreving av den nye veibruksavgiften.

Det er denne aktøren som vil ha kontakt med eiere/brukere av nullutslippskjøretøy 

og som vil fakturere og kreve inn avgiften direkte fra eier/bruker.

Aktuelle aktører for dette alternativet kan være forsikringsselskap eller utsteder. 

Prosessbeskrivelsen av dette konseptets alternativ 1, vil ikke være vesentlig endret 

om det er utsteder eller et forsikringsselskap som påtar seg avgiftplikt, men alle 

eiere av nullutslippskjøretøy må inngå en avtale med utesteder (må ha 

bompengebrikke) for at konseptet skal fungere med utstedere som avgiftspliktige. 

Alternativ 2 – Motorvognløpet 

I alternativ 2 er det den enkelte kjøretøyeier/bruker av nullutslippskjøretøy som vil 

være avgiftspliktig.  

Konseptet fordrer også her at Statens vegvesen legger til rette for at den enkelte 

eier/bruker av et nullutslippskjøretøy må manuelt rapportere inn kjørte kilometer. 

Løsningen for dette kan være en utvidelse av selvbetjeningsløsningen «min side», 

med overføring av data til Autosys Kjøretøy Felles.

Manuell rapportering av kilometer for elektriske kjøretøy skal gjennomføres etter 

nærmere bestemte intervaller og ved hendelser på kjøretøyet som f.eks. eierskifte, 

PKK mm.

For dette alternativet må Skatteetaten legge til rette for nye felt i mottaket i feed fra 

Statens vegvesen. Konseptet følger dagens etablerte prosesser for kjøretøyavgifter, 

ved en rendyrking av funksjonsdelingen mellom Statens vegvesen og Skatteetaten.

Skatteetaten fastsetter og krever inn veibruksavgiften på bakgrunn data mottatt fra 

Statens vegvesen og fakturere kjøretøyeier/bruker direkte. 

.

Funksjonell skisse – K1 alt. 2 
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Konsept 1A
Særavgiftsløpet (utstedere)  
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering LAV 0 0 20

U2 Modenhet og gjennomføringsevne LAV 0 0 20

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling MIDDELS 0 5 20

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) MIDDELS 0 0 40

U5 Marked LAV 0 0 10
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Hendelsesusikkerhet U1: Eierstyring og organisering
Beskrivelse

• Flere eierdepartementet og private aktører må jobbe koordinert for å 

realisere konseptet

• Evne og vilje til å styre satsningen/prosjektet og ta beslutninger i 

departementene og hos etater/private aktører

• Tverretatlige utfordringer i samarbeid

• Oppgavene skal utføres av både offentlige og private aktører - kan 

gjøre styringen krevende.

• Evne til å koordinere oppgavene som skal løses av henholdsvis 

Skatteetaten, vegvesenet og utstedere/forsikringsselskap

• Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, stabilitet og kontinuitet, 

Optimistisk 0 MNOK 

Tydelige avtaler og avklarte ansvarsforhold sikrer mulighet for effektiv 

styring og samarbeid

Dette konseptet har minst risiko

dette områ

Pessimistisk 20 MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Mange aktører som må samarbeide, men håndterbart

Utfordringer i samordning og manglende evne til å fatte beslutninger kan 

medføre økt gjennomføringstid (lagt til grunn 3 år i basis)

Uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva

1 år ekstra varighetsdrevne kostnader

Konsept 1 A
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Hendelsesusikkerhet U2: Modenhet og gjennomføringsevne

Beskrivelse

• Erfaring med lignende satsinger

• Veiprising i denne formen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge

• Forståelse av løsningens kompleksitet og omfang og evne til å organisere, 

planlegge og gjennomføre

• Konseptet innebærer nye oppgaver for enkelte aktører som de har 

begrenset erfaringer fra før

• utstedere ikke tidligere særavgiftspliktig

• Vegvesenet ikke vant med rollen som fastsetter av avgift

• Evne til samarbeid med linja og omliggende prosjekter

Optimistisk 0 MNOK 

Kjente problemstillinger

Aktører som kjenner bransjen

Etablert samarbeid

Pessimistisk 20  MNOK

Forventet 0 MNOK 

Sannsynlighet Lav

// 

Konseptet viser seg å bli mer omfattende enn antatt å gjennomføre –

Omfang og kompleksitet er ikke tilstrekkelig modent og forstått hos 

aktørene

1 års varighetsdrevne kostnader

Konsept 1 A
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Hendelsesusikkerhet U3: Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

Beskrivelse

Påvirkning fra interessenter og vilje til å ta imot løsningen

• Ny avgift vil berøre en stor gruppe (nullutslippsbileiere) negativt

• Veibruksavgift vil kunne treffe interessentene sammen med økning også i 

andre avgifter og bompenger som vil kunne øke motstanden

• Mindre trafikk som følge av veibruksavgiftene vil også kunne påvirke 

bompengeinntekter negativt, og gi motstand fra bompengeselskaper/lokale 

myndigheter

• Liten aksept for at private aktører skal pålegges avtaler med utstedere

Optimistisk 0 MNOK 

Stor forståelse og aksept for at også nullutslippsbiler må betale for bruk av 

vei

Kan oppleves som urettferdig at det ikke skilles mellom kjøring i by og land

Pessimistisk 20  MNOK

Forventet 5  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Noe støy må forventes

Stor motstand medfører behov for et større apparat for innføring og 

endringsledelse

Ekstra informasjonsarbeid og merarbeid

Konsept 1 A
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Hendelsesusikkerhet U4: Myndighetskrav (rammebetingelser)

Beskrivelse

• Nye krav eller endring i lover og forskrifter, behov for regelverksendringer

• Ny avgiftstype som vil kreve endring i lover og regelverk

• Eurovignette (april 2022) gir mulig konflikt for Konseptet

• Forskjellsbehandling «bil med fossil drivstoff» vs

«Nullutslippsbiler»

• Kilometerbasert avgift krever i henhold til direktivet flere soner 

(By, Land) 

• Norge mener prinsipielt at Veibruksavgift er Skattepolitikk, men 

det ligger en risiko for at konseptet vil måtte tilpasses EU-

regelverk

• Dersom konseptet baserer seg på innkreving fra utstedere vil dette 

også medføre krav om å være tilknyttet utsteder for alle eiere av 

nullutslippskjøretøy. 

• Politiske føringer og prioriteringer

• Avgiften treffer et område med stor politisk oppmerksomhet – kan 

medføre skifte i prioriteringer og føringer

Optimistisk 0 MNOK 

Konseptet innenfor EUs rammeverk. Bred politisk aksept for nødvendighet 

av løsningen

Pessimistisk 40  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

//

Konseptet må justeres for å tilfredsstille EU-krav

Skiftende politiske prioriteringer skaper usikkerhet rundt gjennomføring

1-2 års forsinkelse både varighetsdrevne og andre kostnader

Konsept 1 A
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Hendelsesusikkerhet U5: Marked
Beskrivelse

Tilgjengelighet og prisutvikling hos leverandører og ressurser

• Markedsusikkerheten knytter seg i hovedsak til tilgang til kompetanse og 

personell 

Optimistisk 0 MNOK 

God tilgjengelighet og velfungerende konkurranse i markedene om å tilby 

kapasitet

Pessimistisk 10  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Mye og god informasjon om markedet

Stor etterspørsel etter kompetansen som kreves øker priser og gir 

eventuelle forsinkelser

Konsept 1 A
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Konsept 1B
Motorvognløpet
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering LAV 0 0 10

U2 Modenhet og gjennomføringsevne MIDDELS 0 0 20

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling LAV 0 5 20

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) MIDDELS 0 0 40

U5 Marked LAV 0 0 10
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Hendelsesusikkerhet U1: Eierstyring og organisering
Beskrivelse

• Flere eierdepartementer

• Evne og vilje til å styre satsningen/prosjektet og ta beslutninger i 

departementene og hos etatene  (SVV og Skatteetaten)

• Tverretatlige utfordringer i samarbeid

• Evne til å koordinere oppgavene som skal løses av Skatteetaten og 

SVV

• Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, stabilitet og kontinuitet, 

Optimistisk 0 MNOK 

Slipper koordinering mot utsteder

Pessimistisk 10  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

//

Utfordringer i samordning og manglende evne til å fatte beslutninger kan 

medføre økt gjennomføringstid (lagt til grunn 3 år i basis) 

Uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva

Færre aktører reduserer risiko

Begrensede merkostnader

Konsept 1 B
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Hendelsesusikkerhet U2: Modenhet og gjennomføringsevne

Beskrivelse

• Erfaring med lignende satsinger

• Veiprising i denne formen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge

• Forståelse av løsningens kompleksitet og omfang og evne til å organisere, 

planlegge og gjennomføre

• Evne til samarbeid med linja og omliggende prosjekter

• Varianten forutsetter tilstrekkelig fremdrift i «Fremtidens Innkreving»

• Skatteetaten har andre store samtidige prosjekter 

Optimistisk 0 MNOK 

//

Pessimistisk 20  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Konseptet viser seg å bli mer omfattende enn antatt å gjennomføre –

Omfang og kompleksitet er ikke tilstrekkelig modent og forstått hos 

aktørene

Fremtidens innkreving får ikke finansiering som forutsatt og prosjektet 

forsinkes

Dette alternativet medfører utsatt oppstart

//

Konsept 1 B
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Hendelsesusikkerhet U3: Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

Beskrivelse

Som 1A:

«Påvirkning fra interessenter og vilje til å ta imot løsningen

• Ny avgift vil berøre en stor gruppe (nullutslippsbileiere) negativt.

• Veibruksavgift vil kunne treffe interessentene sammen med økning også i 

andre avgifter og bompenger som vil kunne øke motstanden

• Mindre trafikk som følge av veibruksavgiftene vil også kunne påvirke 

bompengeinntekter negativt, og gi motstand fra bompengeselskaper/lokale 

myndigheter»

Men: Skatteetaten som innkrever kan oppfattes mer legitimt enn utstedere

Optimistisk 0 MNOK 

Stor forståelse og aksept for at også nullutslippsbiler må betale for bruk av 

vei

Pessimistisk 20  MNOK

Forventet 5  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Som for 1A

Stor motstand medfører behov for et større apparat for innføring og 

endringsledelse

Lavere usikkerhet

Konsept 1 B
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Hendelsesusikkerhet U4: Myndighetskrav (rammebetingelser)

Beskrivelse

Som 1A:

Men forenkling knyttet til at nullutslippskjøretøyeiere ikke må pålegges avtale 

med utstedere

Optimistisk 0 MNOK 

Konseptet innenfor EUs rammeverk. 

Bred politisk aksept for nødvendighet av løsningen

Pessimistisk 40  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Som 1A

Som 1A

Konsept 1 B



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 86

Hendelsesusikkerhet U5: Marked
Beskrivelse

Som 1A, men utstedere inngår ikke her

Optimistisk 0 MNOK 

God tilgjengelighet og velfungerende konkurranse i markedene om å tilby 

kapasitet

Pessimistisk 10  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Som 1A

Som 1A

Stor etterspørsel etter kompetansen som kreves øker priser og gir evt

forsinkelser

Konsept 1 B
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Konsept 2
Sone
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5.8.4 Konsept 2 - Sone 

Pris varierer mellom by og land

Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på 

landet. Med bakgrunn i dette bygger Konsept 2 på en toprismodell, hvor prisen for å 

kjøre en kilometer varierer mellom by og land, to soner. Det kan eventuelt vurderes 

å innføre en tredje sone for indre bykjerne i de største byene.

• Den nye veibruksavgiften gjelder for alle biler, og kan innføres gradvis for fossile 

biler. Over tid vil det være uheldig å ha et toprissystem som kun gjelder for 

nullutslippsbiler og ikke for alle typer biler. 

• For dette konseptet er det behov for data som registrerer antall kjørte kilometer 

og knytter dette til sone. Dvs. antall kilometer kjørt i by og antall kilometer kjørt 

utenfor byen.

• Det er ikke behov for å registrere detaljerte data om hvor bilen har kjørt, eller på 

hvilken vei den har kjørt.

• Data kan innhentes både ved å benytte dagens veikantutstyr, eller ved å bruke 

GNSS eller 4G/5G. Den teknologiske fleksibiliteten er gjort nærmere rede for i 

beskrivelsen av teknologi.

• Vegkantutstyret kan i mange byer benyttes til tidsdifferensierte takster 

(rushtidsavgift), og kan eventuelt bygges ut i flere byer der det er køproblematikk.

• Det vil øke den samfunnsøkonomiske nytten om både bompengeinnkreving og 

fastsettelse av veibruksavgift har felles datainnhenting.

• Det legges opp til automatisk rapportering av utkjørt distanse. Alle biler vil ikke 

ha innebygget utstyr til å kunne rapportere automatisk de nødvendige data. 

Frem til alle kjøretøy har integrert kjøretøyenhet, vil det være nødvendig å 

montere ekstra utstyr/boks i bilene. Det er behov for å vurdere dette nærmere i 

en forprosjektfase.

• Konseptet kan ha fleksibilitet og åpne for en gradvis overgang for fossile biler.

Prosjektet har vurdert to alternativer for bompengeordningen i dette konseptet.

A: Som beskrevet under 0+ alternativet.

B: Konseptet registrerer kjørte kilometer i byer. Ved å bruke disse dataene kan 

bompengeordningen bli mer treffsikker, og prise bruk av vei i byene mer nøyaktig 

i samsvar med nytteprinsippet. Det er en viss grad av tilfeldighet knyttet til hvem 

som passerer bomsnitt i dag.

• Felles system og lik pris for fossilbiler og nullutslippsbiler. 
• Lokale satser for bompenger fortsetter
• Rushtid avgift gjennom veikantutstyr

Veibruksavgift

Bompenger

• Felles ordning for fossilbiler og nullutslippsbiler.
• To satser, en for byer og en for landsbygd/tettsted. 
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Konsept 2 - Sone - pris varierer mellom by og land

Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på 

landet. Med bakgrunn i dette bygger Konsept 2 på en toprismodell for 

veibruksavgiften, hvor prisen for å kjøre en kilometer varierer mellom by og land; to 

soner.  Konseptet omfatter alle kjøretøy, dagens veibruksavgift utfases.

Konsept 2 medfører ingen endring i innkrevingen av bompenger med unntak av at 

operatørenes rolle knyttet til å kreve inn bompenger fra brukere uten avtale/OBU 

blir betydelig redusert da konseptet krever at samtlige norske lette kjøretøy har 

OBU. Operatørene vil fortsatt kreve inn bompenger fra utenlandske lette kjøretøy 

med støtte av ANPR/MIR.

OBU benyttes til å registrere og rapportere kjørte kilometer i de ulike sonene samt 

kan benyttes i bompengeprosjekters vegkantutstyr.

I konsept 2 er det sett på to hovedmodeller knyttet til organisering. 

• Alternativ 1, felles prosess for innkreving av veibruksavgift og bompenger ved 

bruk AutoPASS-utstedere

• Alternativ 2, Skatteetaten står for innkreving av veibruksavgift, mens innkreving 

av bompenger beholder dagens modell

Alternativ 1 – Felles prosess for innkreving av veibruksavgift og bompenger ved bruk 

AutoPASS-utstedere

Dette alternativet innbefatter at AutoPASS-utstedernes rolle utvides til å bli ansvarlig 

for å innkreve veibruksavgiften i tillegg til bompenger. AutoPASS-utstedere vil med 

dette registreres som særavgiftspliktig, og betaler innkrevd veibruksavgift til 

Skatteetaten for samtlige kjøretøy samtidig med levering av skattemelding for 

særavgifter. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten. AutoPASS-utstederne vil 

være underlagt de plikter og frister for betaling som følger av å være 

særavgiftspliktig, herunder kunne bli ilagt tvangsmulkt og forsinkelsesrenter ved 

manglende betaling og innsendelse av særavgiftsmelding.   

Alternativ 2 - Skatteetaten står for innkreving av veibruksavgift, mens innkreving av 

bompenger beholder dagens modell

I alternativ 2 vil Skatteetaten få i oppgave å fastsette og kreve inn veibruksavgiften 

direkte fra samtlige kjøretøyeiere basert på rapportering av kjørte kilometer fra 

Statens vegvesen. Den enkelte kjøretøyeier vil være avgiftspliktig. 

Funksjonell skisse K2 alt. 1

Funksjonell skisse K2 alt. 2
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Konsept 2A
Felles prosess
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering MIDDELS 0 0 40

U2 Modenhet og gjennomføringsevne MIDDELS -50 20 100

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling MIDDELS 0 20 50

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) STOR 0 0 30

U5 Marked LAV 0 0 50



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 92

Hendelsesusikkerhet U1: Eierstyring og organisering
Beskrivelse

Som 1A:

• «Flere eierdepartementet og private aktører må jobbe koordinert for å 

realisere konseptet

• Evne og vilje til å styre satsningen/prosjektet og ta beslutninger i 

departementene og hos etater/private aktører

• Tverretatlige utfordringer i samarbeid

• Oppgavene skal utføres av både offentlige og private aktører - kan 

gjøre styringen krevende.

• Evne til å koordinere oppgavene som skal løses av henholdsvis 

Skatteetaten, vegvesenet og utstedere/forsikringsselskap

• Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, stabilitet og kontinuitet»

Optimistisk 0 MNOK 

Tydelige avtaler og avklarte ansvarsforhold sikrer mulighet for effektiv 

styring og samarbeid

Pessimistisk 40  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

//

Som 1A men kostnader i tillegg

Utfordringer i samordning og manglende evne til å fatte beslutninger kan 

medføre økt gjennomføringstid (lagt til grunn 5 år i basis)

Uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva

1 års forsinkelse varighetsdrevne + 10 MNOK andre kostnader

Konsept 2A
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Hendelsesusikkerhet U2: Modenhet og gjennomføringsevne

Beskrivelse

Som 1A:

• «Erfaring med lignende satsinger

• Veiprising i denne formen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge

• Forståelse av løsningens kompleksitet og omfang og evne til å organisere, 

planlegge og gjennomføre

• Konseptet innebærer nye oppgaver for enkelte aktører som de har 

begrenset erfaringer fra før

• Utstedere ikke tidligere særavgiftspliktig

• Vegvesenet ikke vant med rollen som fastsetter av avgift

• Evne til samarbeid med linja og omliggende prosjekter»

I tillegg:

Løsningen innebærer at veibruksavgift ikke lenger skal kreves inn på drivstoff

- Kompleksitet knyttet til løsninger for innkreving fra eksempelvis motorsykler, 

fritidsbåter etc

Optimistisk -50 MNOK 

Kan det bli redusert installasjonskostnad pga teknologiendringer? 

Pessimistisk 100  MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Stor omstilling som gjør at det må forventes merkostnader

Konseptet viser seg å bli mer omfattende enn antatt å gjennomføre 

Omfang og kompleksitet er ikke tilstrekkelig modent og forstått hos aktørene

Kan bli utfordringer med teknologiendringer underveis

Merkostnader på 100 MNOK grunnet endringer i anskaffelser

Konsept 2A
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Hendelsesusikkerhet U3: Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

Beskrivelse

Som 1A:

«Påvirkning fra interessenter og vilje til å ta imot løsningen

• Ny avgift vil berøre en stor gruppe (nullutslippsbileiere) negativt.

• Veibruksavgift vil kunne treffe interessentene sammen med økning også i 

andre avgifter og bompenger som vil kunne øke motstanden

• Mindre trafikk som følge av veibruksavgiftene vil også kunne påvirke 

bompengeinntekter negativt, og gi motstand fra bompengeselskaper/lokale 

myndigheter

• Liten aksept for at private aktører skal pålegges avtaler med utstedere»

I tillegg:

• Installasjoner i kjøretøy som kan medføre motstand, samt 

personvernbekymringer knyttet til sporing av bevegelser

• Avgiften vil være høyere i by enn på landet som gir en negativ 

fordelingsvirkning for enkelte grupper – kan gi betydelig motstand

• Høyere avgift i by gir også større risiko for reduserte inntekter for 

bompengeselskaper

Optimistisk 0 MNOK 

Forståelse og aksept for overgang til prising per km i soner og at 

nullutslippsbiler må betale

Motstand mot installasjoner i bil og evt personvernbekymringer er 

begrenset

Pessimistisk 50  MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Stor endring for kjøretøyeierne

Merkostnader herunder mulige forsinkelser

Stor motstand medfører behov for et større apparat for innføring og 

endringsledelse og kan gi forsinkelser

Definisjonen på hva som er bykjøring kan gi støy

Merkostnader herunder mulige forsinkelser

Konsept 2A
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Hendelsesusikkerhet U4: Myndighetskrav (rammebetingelser)

Beskrivelse

• Nye krav eller endring i lover og forskrifter, behov for regelverksendringer

• Konseptet innebærer at grunnlaget for innkreving av veibruksavgift 

endres fra drivstofforbruk til utkjørte km.

- Krever betydelige regelverksendringer

- Alle kjøretøy må også pålegges å være tilknyttet en utsteder 

som krever inn avgiften

• Politiske føringer og prioriteringer

• Avgiften treffer et område med stor politisk oppmerksomhet – kan 

medføre skifte i prioriteringer og føringer

• Det skjer utvikling flere steder i Europa som Norge kan måtte forholde 

seg til og som vil kunne påvirke prioriteringer

• Personvern må ivaretas

Optimistisk 0 MNOK 

Bred politisk aksept for nødvendighet av løsningen

Utvikling ellers i Europa er i tråd med konseptet

Pessimistisk 30  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Stor

Gitt av GNSS benyttes og at alle kjøretøy skal ha løsningen er risikoen 

begrenset

Skiftende politiske prioriteringer skaper usikkerhet rundt gjennomføring

Utvikling ellers i Europa går i en annen retning enn hva dette konseptet 

innebærer

Personvern og kontroll kan gi merkostnader

Konsept 2A
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Hendelsesusikkerhet U5: Marked
Beskrivelse

Som 1 A:

• «Konseptet innebærer utvikling/tilpasning av eksisterende løsninger. 

Markedsusikkerheten her knytter seg i hovedsak til tilgang til kompetente 

ressurser.»

Optimistisk 0 MNOK 

.

Pessimistisk 50 MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Som 1A

Som 1A, men betydelig markedsusikkerhet på disse komponentene

Konsept 2A
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Konsept 2B
Separate prosesser
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering MIDDELS 0 0 40

U2 Modenhet og gjennomføringsevne MIDDELS -50 20 100

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling MIDDELS 0 20 50

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) STOR 0 0 30

U5 Marked LAV 0 0 50
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Hendelsesusikkerhet U1: Eierstyring og organisering
Beskrivelse

Som 1B:

• «Flere eierdepartementer

• Evne og vilje til å styre satsningen/prosjektet og ta beslutninger i 

departementene og hos etatene  (SVV og Skatteetaten)

• Tverretatlige utfordringer i samarbeid

• Evne til å koordinere oppgavene som skal løses av Skatteetaten og 

SVV

• Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, stabilitet og kontinuitet» 

I tillegg:

Må sikre koordinering med den/de som har ansvaret for anskaffelse av 

kontrollutstyr

Optimistisk 0 MNOK 

Tydelige avtaler og avklarte ansvarsforhold sikrer mulighet for effektiv 

styring og samarbeid

Pessimistisk 40  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Som 2A

Som 2A

Utfordringer i samordning og manglende evne til å fatte beslutninger kan 

medføre økt gjennomføringstid (lagt til grunn 5 år i basis)

Uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva

Avhengighet til FI-programmet i Skatteetaten medfører utsatt oppstart til 

tidligst 2026 og vare lenger

Konsept 2B
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Hendelsesusikkerhet U2: Modenhet og gjennomføringsevne

Beskrivelse

Som 1B:

• «Erfaring med lignende satsinger

• Veiprising i denne formen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge

• Forståelse av løsningens kompleksitet og omfang og evne til å organisere, 

planlegge og gjennomføre

• Evne til samarbeid med linja og omliggende prosjekter

• Varianten forutsetter tilstrekkelig fremdrift i «Fremtidens Innkreving»

• Skatteetaten har andre store samtidige prosjekter »

I tillegg:

Trenger kapasitet til å gjennomføre anskaffelser og installasjoner av 

kontrollutstyr i faste og mobile installasjoner. – kan tenkes flere aktører involvert 

(parkeringsselskaper, SVV, bompengeselskaper etc)

Optimistisk -50 MNOK 

//

Pessimistisk 100  MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Stor omstilling som gjør at det må forventes merkostnader

Som 2A

Konseptet viser seg å bli mer omfattende enn antatt å gjennomføre –

Omfang og kompleksitet er ikke tilstrekkelig modent og forstått hos 

aktørene

Fremtidens innkreving får ikke finansiering som forutsatt og/eller prosjektet 

forsinkes

Oppstart kan ikke være før i 2026

Konsept 2B
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Hendelsesusikkerhet U3: Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

Beskrivelse

Som 2 A:

«Påvirkning fra interessenter og vilje til å ta imot løsningen

• Ny avgift vil berøre en stor gruppe (nullutslippsbileiere) negativt.

• Veibruksavgift vil kunne treffe interessentene sammen med økning også i 

andre avgifter og bompenger som vil kunne øke motstanden

• Mindre trafikk som følge av veibruksavgiftene vil også kunne påvirke 

bompengeinntekter negativt, og gi motstand fra bompengeselskaper/lokale 

myndigheter»

• Installasjoner i kjøretøy som kan medføre motstand, samt 

personvernbekymringer knyttet til sporing av bevegelser

• Avgiften vil være høyere i by enn på landet som gir en negativ 

fordelingsvirkning for enkelte grupper – kan gi betydelig motstand

• Høyere avgift i by gir også større risiko for reduserte inntekter for 

bompengeselskaper»

Men – Skatteetaten kan oppleves som en mer legitim innkrever enn utsteder.

Optimistisk 0 MNOK 

Forståelse og aksept for overgang til prising per km i soner og at 

nullutslippsbiler må betale.

Motstand mot installasjoner i bil og evt personvernbekymringer er 

begrenset

Pessimistisk 50  MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Middels

Som 2A

Som 2A

Stor motstand medfører behov for et større apparat for innføring og 

endringsledelse og kan gi forsinkelser

Konsept 2B
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Hendelsesusikkerhet U4: Myndighetskrav (rammebetingelser)

Beskrivelse

Som 2A bortsett fra ikke behov for pålegg om avtale med utsteder:

• Nye krav eller endring i lover og forskrifter, behov for regelverksendringer

• Konseptet innebærer at grunnlaget for innkreving av veibruksavgift 

endres fra drivstofforbruk til utkjørte km.

- Krever betydelige regelverksendringer

• Politiske føringer og prioriteringer

• Avgiften treffer et område med stor politisk oppmerksomhet – kan 

medføre skifte i prioriteringer og føringer

• Det skjer utvikling flere steder i Europa som Norge kan måtte forholde 

seg til og som vil kunne påvirke prioriteringer»

Optimistisk 0 MNOK 

Bred politisk aksept for nødvendighet av løsningen

Utvikling ellers i Europa er i tråd med konseptet

Pessimistisk 30  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Stor

Som 2A

Som 2A

Skiftende politiske prioriteringer skaper usikkerhet rundt gjennomføring

Utvikling ellers i Europa går i en annen retning enn hva dette konseptet 

innebærer

Konsept 2B
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Hendelsesusikkerhet U5: Marked
Beskrivelse

Som 2 A:

• «Konseptet innebærer utvikling/tilpasning av eksisterende løsninger. 

Markedsusikkerheten her knytter seg i hovedsak til tilgang til kompetente 

ressurser.»

I tillegg :

• Betydelig usikkerhet knyttet til priser for utstyr i bil og teknologisk utvikling 

knyttet til prising av veibruk

Optimistisk 0 MNOK 

// 

Pessimistisk 50  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Som 2A

Som 2A

Konsept 2B
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Konsept 3
Posisjon
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5.8.5 Konsept 3 - Posisjon

Pris varierer mellom tid, sted og distanse.

Konsept 3 vil gi mulighet for mer nøyaktig prising av eksterne effekter som den 

enkelte trafikant påfører samfunnet. Datagrunnlaget gir mange muligheter for 

avanserte prismodeller som i større grad kan påvirke adferd. Pris kan variere mellom 

ulike typer veier, geografi, årstid, trafikkforhold, kø osv. Bruk av satellittdata gir en 

mer nøyaktig angivelse av tid, sted og kjørt distanse.

• Den nye veibruksavgiften vil gjelde for alle biler.

• I utgangspunktet foreslås tre geografiske prissoner i tråd med SSBs innretning:

• Sone 1 (land) = spredtbygd

• Sone 2 (by) = tettsted < 100 000

• Sone 3 (storby) = tettsted > 100 000

• Gradvis vil flere biler ha integrert utstyr for å kunne rapportere nødvendige data 

automatisk. Dette vil ta tid, og den eldste del av bilparken må få montere ekstra 

utstyr/boks i bilene.

• Konseptet kan ha fleksibilitet, og åpner for en gradvis overgang for fossile biler 

fra dagens veibruksavgift .

Prosjektet utreder nærmere organisatoriske forhold og gevinster knyttet til å 

etablere sammenhengende prosesser mellom ordningene. Det kan øke den 

samfunnsøkonomiske nytten om både bompenger og fastsettelse av veibruksavgift 

har felles datainnhenting, fastsettelse og eventuelt innkreving.

Det vil ikke være behov for dagens veikantutstyr for å fastsette bompengetakster 

eller veibruksavgift. Det kan imidlertid være behov for noe av utstyret for å 

kontrollere at data er korrekt. Bompengeordningen og veibruksavgiften kan ha hver 

sine prismodeller.

Prosjektet vil utrede to alternative organisasjonsmodeller/prosesser for dette 

konseptet. Det ene alternativet bygger på den organisatoriske modellen for 

bompengeinnkreving i AutoPASS samvirke. Det andre alternativet bygger på 

Skatteetatens innkrevingssystem for fremtidens innkreving. Dette blir nærmere 

omtalt i iterasjon 4.

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

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

Sone 1 (land)

Sone 2 (by)

Sone 3 (storby)
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Konsept 3 - Posisjon - Pris varierer mellom tid, sted og distanse.

Konsept 3 gir mange muligheter for avanserte prismodeller som i større grad kan 

påvirke adferd. Pris kan variere mellom ulike typer veier, geografi, årstid, 

trafikkforhold, kø osv. Den nye veibruksavgiften vil gjelde for alle biler, det er ikke 

identifisert utstyr som er egnet til montering på MC. Det vil ikke være behov for 

dagens veikantutstyr for å fastsette bompengetakster eller veibruksavgift, men det 

kan være aktuelt å beholde utstyret for innkreving av bompenger fra utenlandske 

lette kjøretøy. Det kan imidlertid være behov for noe av utstyret og oppgradere 

dette for kontrollformål. Konseptet legger opp til sammenhengende prosesser for 

bompenger og veibruksavgiften som kan ha hver sine prismodeller.  

For dette konseptet avskaffes veibruksavgiften i sin nåværende form. Dette vil gi et 

inntektsbortfall da det har blitt opplyst at MC ikke er egnet for å ha en 

tilfredsstillende enhet. I tillegg er det en rekke andre som i dag betaler 

veibruksavgift hvor bensindrevne fritidsbåter nok utgjør den største gruppen.

. 

To organisasjonsmodeller er blitt beskrevet for dette konseptet:

• Alternativ 1 - Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere

• Alternativ 2 - Felles prosess - kjøretøyeier fastsetter og betaler selv 

Alternativ 1 - Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere

AutoPASS-utstedernes får i oppgave å kreve inn både veibruksavgift og bompenger, 

og blir med dette særavgiftspliktig og betaler innkrevd veibruksavgift til Skatteetaten 

for samtlige kjøretøy. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten. AutoPASS-

utstederne vil være underlagt de plikter og frister for betaling som følger av å være 

særavgiftspliktig, herunder kunne bli ilagt tvangsmulkt og forsinkelsesrenter ved 

manglende betaling og innsendelse av særavgiftsmelding. 

Alternativ 2 - Felles prosess - kjøretøyeier fastsetter og betaler selv

I alternativ 2 må alle kjøretøyeiere anskaffe en godkjent OBU av en leverandør som 

kan tilby dette. OBU vil være en tykklient som holder seg med applikasjonslogikk, og 

er oppdatert med de til enhver tid gjeldende takster for både bompenger og 

veibruksavgift for sted og tid. Kjøretøyeier må inngå avtale med en godkjent 

tredjepart, og knytte et betalingskort til OBU som gjør det mulig for tredjepart å 

trekke kjøretøyeier for OBUens rapporterte og fastsatte beløp for veibruksavgift og 

bompenger. Tredjepart blir særavgiftspliktig og melder og betaler innkrevd 

veibruksavgift til Skatteetaten for samtlige kjøretøy. Veibruksavgiften inntektsføres 

av Skatteetaten. Tredjepart vil også ha ansvaret for å overføre innkrevd bompenger 

til de ulike operatørene med spesifikasjon pr bompengeprosjekt. 

Funksjonell skisse K3 alt. 1
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Konsept 3A
Felles prosess (Autopass-utstedere)
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Kvantifisering av hendelsesusikkerhet 

SANNSYN-

LIGHET KONSEKVENS (MNOK)

% Opt. Forventet Pess.

U1 Eierstyring og organisering MIDDELS 0 0 60

U2 Modenhet og gjennomføringsevne STOR -60 20 100

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling STOR 0 10 30

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) DRIVER 0 20 50

U5 Marked LAV 0 0 80
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Hendelsesusikkerhet U1: Eierstyring og organisering
Beskrivelse

Som 1A og 2A:

• «Flere eierdepartementet og private aktører må jobbe koordinert for å 

realisere konseptet

• Evne og vilje til å styre satsningen/prosjektet og ta beslutninger i 

departementene og hos etater/private aktører

• Tverretatlige utfordringer i samarbeid

• Oppgavene skal utføres av både offentlige og private aktører - kan 

gjøre styringen krevende.

• Evne til å koordinere oppgavene som skal løses av henholdsvis 

Skatteetaten, vegvesenet og utstedere/forsikringsselskap

• Tilgang på rett kompetanse og kapasitet, stabilitet og kontinuitet»

I tillegg:

Konseptet innebærer omlegging av innkreving av bompenger. Dette berører 

også bompengeselskaper der fylkeskommunene er eiere

Optimistisk 0 MNOK 

Tydelige avtaler og avklarte ansvarsforhold sikrer mulighet for effektiv 

styring og samarbeid

Pessimistisk 60  MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Middels

// 

Som i 2A, men proporsjonal økning 

Utfordringer i samordning og manglende evne til å fatte beslutninger kan 

medføre økt gjennomføringstid (lagt til grunn 6 år i basis)

Uklarheter knyttet til hvem som har ansvaret for hva

Potensielt flere departementer, herunder KDD

Konsept 3A
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Hendelsesusikkerhet U2: Modenhet og gjennomføringsevne

Beskrivelse

Som 2A:

• «Erfaring med lignende satsinger

• Veiprising i denne formen har ikke tidligere vært gjennomført i Norge

• Forståelse av løsningens kompleksitet og omfang og evne til å organisere, 

planlegge og gjennomføre

• Konseptet innebærer nye oppgaver for enkelte aktører som de har 

begrenset erfaringer fra før

• Utstedere ikke tidligere særavgiftspliktig

• Vegvesenet ikke vant med rollen som fastsetter av avgift

• Evne til samarbeid med linja og omliggende prosjekter»

Løsningen innebærer at veibruksavgift ikke lenger skal kreves inn på drivstoff

- Kompleksitet knyttet til løsninger for innkreving fra eksempelvis motorsykler, 

fritidsbåter etc

Optimistisk -60 MNOK 

Mulig oppside ved alternative teknologier

Pessimistisk 100 MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Stor

Stor omstilling som gjør at det må forventes merkostnader

Størrelsesorden som 2A

Konseptet viser seg å bli mer omfattende enn antatt å gjennomføre –

Omfang og kompleksitet er ikke tilstrekkelig modent og forstått hos 

aktørene

Konsept 3A
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Hendelsesusikkerhet U3: Interessenter og innføring og endring/ 
omstilling 

Beskrivelse

Som 2A:

«Påvirkning fra interessenter og vilje til å ta imot løsningen

• Ny avgift vil berøre en stor gruppe (nullutslippsbileiere) negativt.

• Veibruksavgift vil kunne treffe interessentene sammen med økning også i 

andre avgifter og bompenger som vil kunne øke motstanden

• Mindre trafikk som følge av veibruksavgiftene vil også kunne påvirke 

bompengeinntekter negativt, og gi motstand fra bompengeselskaper/lokale 

myndigheter

• Liten aksept for at private aktører skal pålegges avtaler med utstedere»

I tillegg:

• Installasjoner i kjøretøy som kan medføre motstand, samt 

personvernbekymringer knyttet til sporing av bevegelser

• Avgiften vil være høyere i by enn på landet som gir en negativ 

fordelingsvirkning for enkelte grupper – kan gi betydelig motstand

• Høyere avgift i by gir også større risiko for reduserte inntekter for 

bompengeselskaper

Optimistisk 0 MNOK 

Forståelse og aksept for overgang til prising per km i soner og at 

nullutslippsbiler må betale. 

Motstand mot installasjoner i bil og evt personvernbekymringer er 

begrenset

Pessimistisk 30  MNOK

Forventet 10  MNOK 

Sannsynlighet Stor

Noe merarbeid må forventes, herunder rundt personvern

Stor motstand medfører behov for et større apparat for innføring og 

endringsledelse og kan gi forsinkelser

Flere aktører er kompliserende

Merkostnader til interessentoppfølging og innføring 

Konsept 3A
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Hendelsesusikkerhet U4: Myndighetskrav (rammebetingelser)

Beskrivelse

Som 2A:

• «Nye krav eller endring i lover og forskrifter, behov for regelverksendringer

• Konseptet innebærer at grunnlaget for innkreving av veibruksavgift 

endres fra drivstofforbruk til utkjørte km.

- Krever betydelige regelverksendringer

- Alle kjøretøy må også pålegges å være tilknyttet en utsteder 

som krever inn avgiften

• Politiske føringer og prioriteringer

• Avgiften treffer et område med stor politisk oppmerksomhet – kan 

medføre skifte i prioriteringer og føringer

• Det skjer utvikling flere steder i Europa som Norge kan måtte forholde 

seg til og som vil kunne påvirke prioriteringer»

I tillegg:

Konseptet innebærer også endret innkreving av bompenger. Kan medføre 

større kompleksitet knyttet til bompengeselskaper og fylkeskommuner som 

eiere av disse

Optimistisk 0 MNOK 

Bred politisk aksept for nødvendighet av løsningen

Utvikling ellers i Europa er i tråd med konseptet

Pessimistisk 50  MNOK

Forventet 20  MNOK 

Sannsynlighet Driver

Forventet at dette slår inn og gir noe forsinkelse

Som 2A

Mer komplisert bompengeinnkreving og mer kompliserte 

personvernsvurdering kan gi forsinkelse

Konsept 3A
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Hendelsesusikkerhet U5: Marked
Beskrivelse

Som 2A:

• «Konseptet innebærer utvikling/tilpasning av eksisterende løsninger. 

Markedsusikkerheten her knytter seg i hovedsak til tilgang til kompetente 

ressurser.»

• Betydelig usikkerhet knyttet til priser for utstyr i bil og teknologisk utvikling 

knyttet til prising av veibruk»

Optimistisk 0 MNOK 

Nye teknologier og utvikling fører til sterkt reduserte priser for 

installasjoner i bil.

Pessimistisk 80 MNOK

Forventet 0  MNOK 

Sannsynlighet Lav

Som 2A

Som 2A med proporsjonal økning

Resten av Europa beveger seg i en annen retning og teknologisk utvikling 

stopper opp. Gjør det mindre attraktivt å tilby løsninger for Norge alene

Konsept 3A
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Resultater usikkerhetsanalyse
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Oversikt over vurdert estimatusikkerhet pr. konsept

MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK

Kjøretøy -30 % 63 100 % -30 % 63 100 % -30 % 1025 40 % -30 % 1025 40 % -25 % 1925 30 %

Utsteder/privataktør -30 % 63 100 % - - - -30 % 63 100 % - - - -30 % 63 100 %

Vegvesen -20 % 56 50 % -30 % 25 100 % -30 % 69 100 % -30 % 38 100 % -30 % 94 100 %

Skatteetaten -15 % 12 30 % -15 % 237 30 % -15 % 12 30 % -15 % 252 30 % -15 % 12 30 %

Andre parter/samarbeidspartnere -30 % 13 100 % -30 % 13 100 % -10 % 200 30 % -10 % 200 30 % -10 % 200 30 %

Varighetsdrevne kostnader (Prosjekt/program) -15 % 101 50 % -15 % 101 50 % -15 % 201 50 % -15 % 211 50 % -15 % 317 50 %

K1A Distanse K1B Distanse K2A Sone K2B sone K3A Posisjon
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Oversikt over vurdert hendelsesusikkerhet pr. konsept

Opt Forv Pess Sanns Opt Forv Pess Sanns Opt Forv Pess Sanns Opt Forv Pess Sanns Opt Forv Pess Sanns

U1 Eierstyring og organisering 0 0 20 Lav 0 0 10 Lav 0 0 40 Middels 0 0 40 Middels 0 0 60 Middels

U2 Modenhet og gjennomføringsevne 0 0 20 Lav 0 0 20 Middels -50 20 100 Middels -50 20 100 Middels -60 20 100 Stor

U3 Interessenter og innføring og endring/ omstilling 0 5 20 Middels 0 5 20 Lav 0 20 50 Middels 0 20 50 Middels 0 10 30 Stor

U4 Myndighetskrav (rammebetingelser) 0 0 40 Middels 0 0 40 Middels 0 0 30 Stor 0 0 30 Stor 0 20 50 Driver

U5 Marked 0 0 10 Lav 0 0 10 Lav 0 0 50 Lav 0 0 50 Lav 0 0 80 Lav

K1A Distanse K1B Distanse K2A Sone K2B sone K3A Posisjon
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Resultat UA konsept 1A
Distanse
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S-kurve – konsept 1A
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Bidrag til forventet verdi P50 – konsept 1A
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Bidrag til P85 – konsept 1A
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Resultat – konsept 1A

Basiskostnad 369 MNOK

Sannsynlighet for at basiskostnad er tilstrekkelig 25 %

P50  450 MNOK

Forventningsverdi 455 MNOK

P85 580 MNOK

Standardavvik 25 %
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Resultat UA konsept 1B
Motorvognløpet
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S-kurve – konsept 1B
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Bidrag til forventet verdi P50 – konsept 1B
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Bidrag til P85 – konsept 1B
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Resultat – konsept 1B

Basiskostnad 527 MNOK

Sannsynlighet for at basiskostnad er tilstrekkelig 28 %

P50  600 MNOK

Forventningsverdi 610 MNOK

P85 740 MNOK

Standardavvik 20 %
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Resultat UA konsept 2A
Felles prosess
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S-kurve – konsept 2A
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Bidrag til forventet verdi P50 – konsept 2A
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Bidrag til P85 – konsept 2A
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Resultat – konsept 2A

Basiskostnad 1 730 MNOK

Sannsynlighet for at basiskostnad er tilstrekkelig 36 %

P50  1 900 MNOK

Forventningsverdi 1 920 MNOK

P85 2 390 MNOK

Standardavvik 22 %
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Resultat UA konsept 2B
Separate prosesser
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S-kurve – konsept 2B
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Bidrag til forventet verdi P50 – konsept 2B
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Bidrag til P85 – konsept 2B
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Resultat – konsept 2B

Basiskostnad 1 917 MNOK

Sannsynlighet for at basiskostnad er tilstrekkelig 29 %

P50 2 280 MNOK

Forventningsverdi 2 360 MNOK

P85 3 090 MNOK

Standardavvik 29 %
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Resultat UA konsept 3A
Felles prosess (Autopass-utstedere)
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S-kurve – konsept 3A
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Bidrag til forventet verdi P50 – konsept 3A



17.11.2022 |   PROMIS.NO  |   Side 140

Bidrag til P85 – konsept 3A
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Resultat – konsept 3A

Basiskostnad 2 844 MNOK

Sannsynlighet for at basiskostnad er tilstrekkelig 38 %

P50  3 050 MNOK

Forventningsverdi 3075 MNOK

P85 3 740 MNOK

Standardavvik 19 %
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Resultat alle konsepter samlet

Konsept 1A Konsept 1B Konsept 2A Konsept 2B Konsept 3A

Basiskostnad 369 MNOK 527 MNOK 1 730 MNOK 1 917 MNOK 2 844 MNOK

Sannsynlighet for at 

basiskostnad er tilstrekkelig

25 % 28 % 36 % 29 % 38 %

P50  440 MNOK 600 MNOK 1 900 MNOK 2 280 MNOK 3 050 MNOK

Forventningsverdi 455 MNOK 610 MNOK 1 920 MNOK 2 360 MNOK 3 075 MNOK

P85 580 MNOK 740 MNOK 2 390 MNOK 3 090 MNOK 3 740 MNOK

Standardavvik 25 % 20 % 22 % 29 % 19 %
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