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1.1 Konseptenes muligheter til å oppnå effektmålene 

Effektmål Null alternativ Null pluss Konsept 1
Distanse 

Konsept 2
Soner

Konsept 3 
Posisjon

Konsept 4
Steg 1 & 2

E1 Mer 
treffsikker 
prising for 
bruk av vei

E2 Mer 
treffsikkert 
betaling av 
bompenger

E3 Stabilt 
inntekts-
grunnlag og 
forutsigbare 
inntekter



6

Vurdering mot problem

Vurdering mot effektmål

Vurdering mot behov

1.2 Nullpluss alternativet  

Bilistene dekker i stadig mindre grad samfunnskostnadene bruk av vei Veibruksavgiften er lite treffsikker
• Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad samfunnskostnader ved bruk 

av kjøretøy på vei
• Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy/nullutslippskjøretøy
• Fanger ikke opp tid og sted

Bruk av bompenger til flere formål (finansiering, regulering av trafikk og insentiv 
for nullutslippskjøretøy) samtidig, gjør at bompengeordningen som virkemiddel 

for finansiering og regulering ikke fungerer optimalt, spesielt i byområdene.

Noe bedring av hovedproblemet Løser delvis kulepunkt 1 av 3, gjennom mulig økte takster for kjøretøy 
forbrenningsmotor

Nullutslipp betaler like mye, da klarer vi å regulere trafikk noe bedre i 
byene, større inntektsgrunnlag til prosjekter

Bærekraftig bilavgiftssystem (som 
sikrer Inntekter stat og 
bompengeprosjekter)

Forutsigbar, brukervennlig effektiv Legitimitet og tillitt Klimamål og nullvekstmål Operasjonelle behov Interessentbaserte

- - -

Noe mer bærekraftig at 
nullutslippskjøretøy betaler 
bompenger, men ingen forskjell for 
staten

Lite endring fra i dag – ikke noe mer 
eller mindre forutsigbart, brukervennlig 
eller effektivt

Ok aksept for at 
nullutslippskjøretøy skal betale 
bompenger og at 
forbrenningsmotorer skal 
betale mer CO2

Økt CO2 avgift gjør det dyrere med 
forbrenningsmotor
Nullvekstmål stimuleres av 
bompenger for nullutslippskjøretøy

Lite endring fra i dag å vurdere Lite endring fra i dag – uløste behov i 
dag fortsetter.

E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei E2 Mer treffsikkert betaling av bompenger E3 Stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare inntekter

Bedring med nullutslippskjøretøy inkludert, men kjøretid innenfor 
bomring fanges ikke opp

Stabilt fallende både for staten og for samferdselsprosjekter – ingen 
påvirkning. Kan få til at alle nullutslippskjøretøy betaler likt som dem med 
forbrenningsmotor
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Vurdering mot problem

Vurdering mot effektmål

Vurdering mot behov

1.3 Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy 

Bilistene dekker i stadig mindre grad samfunnskostnadene bruk av vei Veibruksavgiften er lite treffsikker
• Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad samfunnskostnader ved 

bruk av kjøretøy på vei
• Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy/nullutslippskjøretøy
• Fanger ikke opp tid og sted

Bruk av bompenger til flere formål (finansiering, regulering av trafikk og insentiv 
for nullutslippskjøretøy) samtidig, gjør at bompengeordningen som virkemiddel 

for finansiering og regulering ikke fungerer optimalt, spesielt i byområdene.

Får inn penger fra VBA nullutslippskjøretøy i tillegg til for bompenger (null 
pluss)

Treffsikkerhet basert på gjennomsnittsberegninger, fanger ikke opp tid og 
sted. Men vil omfatte nullutslippskjøretøy (kulepunkt 2) og reflektere 
sammfunnskostnaden noe bedre enn null pluss. Stor bedring fra null 
pluss på treffsikkerhet.

Lik som null pluss

Bærekraftig bilavgiftssystem (som 
sikrer Inntekter stat og 
bompengeprosjekter)

Forutsigbar, brukervennlig effektiv Legitimitet og tillitt Klimamål og nullvekstmål Operasjonelle behov Interessentbaserte

-
Mer bærekraftig at 
nullutslippskjøretøy betaler VBA(i 
tillegg til bompenger (null pluss)

Sikrer inntekster raskere enn K2, 3

Forutsigbart med km avgift for 
nullutslippskjøretøy. Brukervennlig og 
effektivt gitt organisering med kjente 
aktører, ingen brikke i kjøretøy

Alle kjøretøy er med og betaler 
VBA, noe som vel er legitimt
Illegitimt for elbileiere i distriktet 
å betale det samme som i byen

To ulike ordninger for 
nullutslipps- og 
forbrenningsmotor VBA

Som null pluss, men kan svekke 
tempo i omstilling til nullutslipps 
dersom incentiver fjernes. Samtidig 
betaler flere for det de belaster 
veiene med/lokale utslipp – uendret 
totalt sett?

Lite endring fra i dag å 
vurderer, krever lite fra 
kjøretøyeier, bruker lite data, 
god på personvern

Fjerner elbilincentiv,
gjør det dyrt å kjøre nullutslipps på 
landet/distrikterder man har svakest 
kollektivtilbud

Stilles ikke overfor faktisk bruk og 
belastning for kjøring i by

Enkel ordning, teller positivt

E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei E2 Mer treffsikkert betaling av bompenger E3 Stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare inntekter

Bidrar i riktig retning i og med at nullutslippskjøretøy betaler Nullpluss og konsept 1 likebehandler nullutslippskjøretøy og kjøretøy med 
forbrenningsmotor. Kan kjøre uten å betale innenfor bomsnitt- og ring 
belastes ikke, nytteprinsippet

Får sikret inntekt til Staten for veibruksavgift, stopper en synkende 
trend. Bompenge inntektene sikres med ikke-diskriminering av 
nullutslippskjøretøy og kjøretøy med forbrenningsmotor.
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Vurdering mot problem

Vurdering mot effektmål

Vurdering mot behov

1.4 Konsept 2 – Sone, Veibruksavgift: pris varierer mellom by og land  

Bilistene dekker i stadig mindre grad samfunnskostnadene bruk av vei Veibruksavgiften er lite treffsikker
• Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad samfunnskostnader ved 

bruk av kjøretøy på vei
• Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy/nullutslippskjøretøy
• Fanger ikke opp tid og sted

Bruk av bompenger til flere formål (finansiering, regulering av trafikk og 
insentiv for nullutslippskjøretøy) samtidig, gjør at bompengeordningen som 
virkemiddel for finansiering og regulering ikke fungerer optimalt, spesielt i 

byområdene.

Får inn bykjøring, reflekterer samfunnskonstandene bedre enn K1, 
omfatter nullutslippskjøretøy, treffer bedre på gjennomsnittlig prising 
av kø, Litt grov på prising av ulike byer/tettsteder.

Høyere pris i by gjennom VBA vil gi høyere belastning i by, noe 
som svekker lokale myndigheters handlingsrom til å bruke 
bompengeordningen til de ulike formålene.

Bærekraftig bilavgiftssystem (som 
sikrer Inntekter stat og 
bompengeprosjekter)

Forutsigbar, brukervennlig effektiv Legitimitet og tillitt Klimamål og nullvekstmål Operasjonelle behov Interessentbaserte

Mer bærekraftig at alle kjøretøy 
betaler VBA (som K1 men enda 
mer penger inn til staten fra 
bykjøring. ?

Alle må ha brikke installert i kjøretøyet –
krever litt

To ordninger – uoversiktlig?

kan være brukervennlig og effektivt gitt 
bruk av kjente aktører/felles faktura

Alle kjøretøy har samme 
ordning . legitimt

Man betaler mer i by enn 
utenfor by – legitimt, men 
skiller ikke på storby og 
tettsted

Ikke-diskriminerende 
nasjonalitet

Fremmer måloppnåelse for 
nullvekstmål.

elbilincentiv fjernes og kan svekke 
omstilling til 
nullutslippskjøretøypark.

Verdi av data, bruk av 
transportdata ifm VBA, 
personvern
Mer compliant med naboland 
og Europa – gods

Teknologinøytralt mht kjøretøy

2 ordninger BP og VBA 
samtidig - komplisert?

Betaler mer presist ift bruk – by og 
land enn K1, men ikke mellom byer

Kan bli dyrt for dem som har behov 
for å kjøre bil og ikke har godt 
kollektivtilbud

Tilstrekkelig lokale virkemidler igjen i 
bypakkene?

E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei E2 Mer treffsikkert betaling av bompenger E3 Stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare inntekter

Lik ordning for nullutslipps- og forbrenningsmotor. Mer treffsikkert enn 
Nullalternativtet og Konsept 1 fordi man får fanget opp skillet mellom by 
og land, men ikke på størrelse på by
Bedre enn K1 -

Ingen endring fra Konsept 1 –skjer ingen endring i bompenger. Får sikret inntekt til Staten for veibruksavgift, stopper en synkende 
trend. Bompenge inntektene sikres med ikke-diskriminering av 
nullutslippskjøretøy og kjøretøy med forbrenningsmotor.
Konseptet legger til rette for å optimalisere prising av veibruksavgift og 
bompenger i tråd med faglige og politiske valg.
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Vurdering mot problem

Vurdering mot effektmål

Vurdering mot behov

1.5 Konsept 3 – Posisjon: Pris varierer mellom tid, sted og distanse  

Bilistene dekker i stadig mindre grad samfunnskostnadene bruk av vei Veibruksavgiften er lite treffsikker
• Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad samfunnskostnader ved 

bruk av kjøretøy på vei
• Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy/nullutslippskjøretøy
• Fanger ikke opp tid og sted

Bruk av bompenger til flere formål (finansiering, regulering av trafikk og 
insentiv for nullutslippskjøretøy) samtidig, gjør at bompengeordningen som 
virkemiddel for finansiering og regulering ikke fungerer optimalt, spesielt i 

byområdene.

Utnytter potensialet for treffsikker prising Treffer på alle kulepunktene
Treffsikker prising

Treffsikker VBA vil ta ut mesteparten av bompengepotensialet i by.
Gir mulighet for riktigere prising bypakker vs. statlig avgift? Hvis VBA 
blir treffsikker, vil det løse formålet til bom når det gjelder regulering 
av trafikk i by. Men det vil samtidig tar bort inntektsgrunnlaget for byene – dvs. 
Bompenger som finansieringsinstrument blir kraftig svekket. Hva med lokal 
fastsetting av takstene – dersom VBA har priset alle eksterne kostander og 
disse inntekstene går til staten.  Utenfor by har BP samme handlingsrom som i 
K2.

Bærekraftig bilavgiftssystem (som 
sikrer Inntekter stat og 
bompengeprosjekter)

Forutsigbar, brukervennlig effektiv Legitimitet og tillitt Klimamål og nullvekstmål Operasjonelle behov Interessentbaserte

Mest bærekraftig at alle kjøretøy 
betaler VBA (som K2), mer presist 
ift by/tettsted er mer bærekraftig. 
Hvor bærekraftig er K3 for 
bypakkene?

Alle må ha brikke, app, installert i 
kjøretøyet – krever litt

En ordning - oversiktlig

kan være brukervennlig og effektivt gitt 
bruk av kjente aktører/felles faktura

Takstene kan variere ut fra tid, sted, 
mindre forutsigbar?

Alle kjøretøy har samme 
ordning . legitimt

Man betaler mer i by enn i 
tettsted og utenfor by –
legitimt,

Stor investering for å få inn 
penger

Fremmer måloppnåelse for 
nullvekstmål.

elbilincentiv fjernes og kan svekke 
omstilling til 
nullutslippskjøretøypark.

Som K2 eller litt bedre?

Verdi av data, bruk av 
transportdata er 
bra, personvernrisiko er større 
enn de andre K's

Teknologinøytralt mht kjøretøy 
er bra

Fremtidsrettet teknologi, den 
veien det går - positivt

Betaler mer presist ift bruk – by og 
land enn K2

Kan bli dyrt for dem som har behov 
for å kjøre bil og ikke har godt 
kollektivtilbud

Tilstrekkelig lokale virkemidler igjen i 
bypakkene?

E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei E2 Mer treffsikkert betaling av bompenger E3 Stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare inntekter

Fanger opp tid og sted Fanger opp distansebasert ift tid og sted, svært aktuelt innenfor byer 
med bypakker.
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Vurdering mot problem

Vurdering mot effektmål

Vurdering mot behov

1.6 Konsept 4 – Stegvis realisering mot veiprising, vurdert for Steg 1 og 2 

Bilistene dekker i stadigmindre grad samfunnskostnadene bruk av veii Veibruksavgiften er lite treffsikker
• Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad samfunnskostnader ved 

bruk av kjøretøy på vei
• Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy/nullutslippskjøretøy
• Fanger ikke opp tid og sted

Bruk av bompenger til flere formål (finansiering, regulering av trafikk og 
insentiv for nullutslippskjøretøy) samtidig, gjør at bompengeordningen som 
virkemiddel for finansiering og regulering ikke fungerer optimalt, spesielt i 

byområdene.

Samme som K1 Tunge kjøretøy er med  – bedre enn K1, litt svakere enn K2 Ingen endring fra K1

Bærekraftig bilavgiftssystem (som 
sikrer Inntekter stat og 
bompengeprosjekter)

Forutsigbar, brukervennlig effektiv Legitimitet og tillitt Klimamål og nullvekstmål Operasjonelle behov Interessentbaserte

Sikrer inntekter raskt, blir mer 
bærekraftig tunet etter hvert. 

Begynner i det små, presist mot lette 
nullutslipps og tung gods

Gradvis implementering, og 
innrulling av ulike grupper kan 
være positivt. 

Best – kan ta det viktigste først og så 
tilpasse til omstillingstakt?

Fremmer måloppnåelse for 
nullvekstmål.

elbilincentiv fjernes og kan svekke 
omstilling til 
nullutslippskjøretøypark.

Får tid til å lære og modnes på 
løsninger før implementering 
er bra

Gradvis tilvenning er bra, passe på 
kommunikasjon om endringer –
langsiktighet etc

E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei E2 Mer treffsikkert betaling av bompenger E3 Stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare inntekter

Mer treffsikkert enn Nullalternativet da det i Steg 1 inkluderer lette 
nullutslippskjøretøy og for tunge kjøretøy får fanget opp skillet mellom by 
og land

Tilsvarende nullpluss alternativet Får sikret inntekt



2. Overordnet risikovurdering av 
konseptene og metodikk
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Skatteetatens rammeverk for helhetlig risikostyring er benyttet 2019/10436-11. 
1. Tilnærmingen er basert på en strategisk risiko knyttet til «kontekst» å gjøre et strategisk veivalg for fremtidig ordning for Veibruksavgift og 

bompenger.

2. Risiko identifisering er basert på erfaringen fra Usikkerhetsanalyse med Hendelsesusikkerhet, samt operasjonell risiko i drift – det ble 
identifisert 6 risikoområder som alle konsepter er vurdert opp mot. 

3. Risiko analysen ble gjennomført i prosjektgruppen med arbeidsmøter og noe individuelle vurderinger som så ble diskutert i gruppen.

4. Risiko evalueringen ble vurdert av prosjektledelsen mht akseptabel / uakseptabel risiko for konseptene. Denne vurderingen gjaldt først og 
fremst  område 3) Personvern og 6)Risiko ved å være tidlig ute for konsept 2 og konsept 3.

5. Risikohåndtering blir adressert i fremtidige faser for det anbefalte konsept. 

Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring

4 – Innføring og omstilling for trafikantene

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)

2.1 Metode   



Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  
• K1 har moderat omfang og begrenset tekniske og organisatoriske utfordringer

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid
• Utfordringer vs Eurovignette med forskjellsbehandling mellom fossildrevet og 

nullutslipp, flere soner m.v. 

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring

4 – Innføring og omstilling for trafikantene
• K1 har kun nullutslippskjøretøyeiere som målgruppe, begrenset sml med K2 og K3. 

Konseptet er enkelt med km og lett å forstå, manuell rapportering, men ikke 
krevende endring gitt kjente aktører som innkrever

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst
• Selv med lave priser på nullutslippskjøretøy vil ordningen gi gevinster

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)
• Norge vil være det første landet som i fullskala legger opp til distansebasert 

veibruksavgift for nullutslippskjøretøy. Konsekvensen er å etablere en ordning som 
ikke tas i bruk eller at det elbiler prises svært lavt. 

2.2 Overordnet risikovurdering av Konsept 1 

5

4

3

2

1

6

Konsept 1 



Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  

• K2 og K3 etablerer en helt ny løsning med GNSS for lette kjøretøy, 
store investeringer med installasjon i hvert kjøretøy.

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring

4 – Innføring og omstilling for trafikantene

• har alle kjøretøyeiere som målgruppe, det blir to ordninger, to 
systemer blir utfordrende å kommunisere. Innførings, og 
omstillingsrisiko knyttet til bypakkene dersom ikke det avklares en 
ansvarsdeling – samvirke med bomring.

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)  
• Norge er først i verden med lette kjøretøy, sannsynlighet og konsekvens 

for problemer er stor(tekniske, personvern, transformajson, anskaffelser 
m.v) og alvorlig konsekvens (utsettelser)

2.3 Overordnet risikovurdering av Konsept 2 

5

4

3

2

1
6

Konsept 2



Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  
• etablerer en helt ny løsning med GNSS for lette kjøretøy, store investeringer 

med installasjon i hvert kjøretøy.

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring
• høy iboende personvernrisiko, og er det konseptet som sannsynligvis blir 

vanskeligst å forene med retten til privatliv etter EMK art. 8 og 
personvernregelverket. Konseptene bør innrettes slik at færrest mulig 
opplysninger er nødvendig for å oppnå de ønskede formålene. 

4 – Innføring og omstilling for trafikantene
• målgruppe er alle kjøretøyeiere, omfattende endringer i adferd/bilbruk, men en 

felles ordning/system teller positivt ved innføring/omstilling.

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst
• Et avansert verktøy med prismodell som til dels medfører interessekonflikter 

statlig og lokale myndigheter, spesielt i bypakker kan bli krevende. Gevinster 
reduseres hvis man ikke differensierer prisene mellom by og land.

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)
• Først ute i verden med GNSS på lette kjøretøy er høy risiko, kan reduseres med 

gradvis utrulling og pilotering. 

5

4

3

2

1
6

Konsept 3

2.4 Overordnet risikovurdering av Konsept 3 



Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  
• K4 er som K1 med tillegg av IT Infrastruktur som i K2, men samtidig gjøres mye 

på kort tid. Kapasitetsmessig kan dette bli utfordrende, men det er fordelt på 
mange aktører. 

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid
• K4 er mer tilpasset EU sitt regelverk på tunge kjøretøy, lavere risiko enn K3. 

Videre er det avgrenset til Norske kjøretøy i steg 1.

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring
• Samlet sett fremstår steg 2 i konsept 4 å representere en lettere moderat 

personvernrisiko. Det må iverksettes adekvate tiltak. Steg 2 virker likevel 
gjennomførbart forutsatt at den tekniske løsningen tilpasses 
personvernprinsippene på en forsvarlig måte.»

4 – Innføring og omstilling for trafikantene
• gradvis tilvenning er en styrke ved innføring og omstilling – tid til å modne 

demper risiko vesentlig for vellykket innføring og omstilling.

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst
• Prismodell kun mer avansert på Tunge kjøretøy, må harmonisere med Diesel-

avgift slik at man unngår dobbeltbeskatning.

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)
• Tidlig ute med Lette El-kjøretøy, men mange land i Europa foran på Tunge 

kjøretøy.

Konsept 4

5
4

3

2
1

6

2.4 Overordnet risikovurdering av Konsept 4 
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2.5 Samlet risiko vurdering 
Risikoområde

1 – Prosjekt gjennomføring størrelse, varighet og kompleksitet.  
• K2 og K3 etablerer en helt ny løsning med GNSS for lette kjøretøy, 

store investeringer med installasjon i hvert kjøretøy.
• K4 er omfattende hvis vi gjør steg 1 og steg 2 i parallell

2 – Rammebetingelser – Regelverks arbeid
• K1 har utfordringer vs Eurovignette med forskjellsbehandling mellom 

fossildrevet og nullutslipp, flere soner m.v. 
• K4 er mer tilpasset EU sitt regelverk på tunge kjøretøy, lavere risiko 

enn K3. Videre er det avgrenset til Norske kjøretøy i steg 1.

3 – Rammebetingelser – Personvern utfordring
• K3 har høy iboende personvernrisiko, og er det konseptet som 

sannsynligvis blir vanskeligst å forene med retten til privatliv etter 
EMK art. 8 og personvernregelverket

• K4: Samlet sett fremstår steg 2 i konsept 4 å representere en lettere 
moderat personvernrisiko. Det må iverksettes adekvate tiltak. Steg 2 
virker likevel gjennomførbart forutsatt at den tekniske løsningen 
tilpasses personvernprinsippene på en forsvarlig måte.»

4 – Innføring og omstilling for trafikantene
• K2: har alle kjøretøyeiere som målgruppe, det blir to ordninger, to 

systemer blir utfordrende å kommunisere. Innførings, og 
omstillingsrisiko knyttet til bypakker dersom ikke det avklares en 
ansvarsdeling med bomring

5 - Manglende vilje til å ta i bruk prismodellen – redusert gevinst
• K3: Et avansert verktøy med prismodell som til dels medfører 

interessekonflikter statlig og lokale myndigheter, spesielt i bypakker 
kan bli krevende. Gevinster reduseres hvis man ikke differensierer 
prisene mellom by og land.

6 – Risiko ved å være tidlig ute (Pioner)
• K2 og K3: Norge er først i verden med lette kjøretøy, sannsynlighet og 

konsekvens for problemer er stor(tekniske, personvern, 
transformasjon, anskaffelser m.v) og alvorlig konsekvens (utsettelser)

5
4
3

2

1

6

Konsept 1 

5
4

3

2

1 6

Konsept 2

5
4

3

2

1
6

Konsept 3

Konsept 4

5
4
3
2

1

6

Tabellen og risikomatrisene viser vurdering foretatt november 2022.  Risikoen ved Konsept 3 er vurdert å være for stor på 
personvern  til å kunne anbefale konseptet for videre utredning. For konsept 2 og 3 er risiko for stor til det å først ute med hele 
kjøretøyparken med GNSS teknologi på hele kjøretøyparken.  Konsept 4 gir muligheter for trinnvis innføring og læring før større 
teknologivalg tas.  



2. Konseptkonsekvenser for brukere 
Hvordan slår konseptene ut på de ulike brukerne av veien?
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2.1 Privatbrukere 



Endring vs. Nullalt.
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• Elbil
• 12 000 km årlig
• Oslo  

• Volvo v90 Diesel 
• 12 000 km årlig
• Oslo  

• Stor bensinbil 
• 12 000 km årlig
• Oslo  

• Citroen Hybrid
• 12 000 km årlig
• Tettsted i nærheten 

av Oslo   

• Polestar elbil 
• 52 350 km årlig
• Nord-Norge 

Nullalt. 

5 024 

15 968 

18 804

11 125

5 520 

Null pluss

+6 238

*2 618

*2 747

*2 198

+5 520

Konsept 1  

+4 350 

0

0

0

+18 977

Konsept 2  

+6 900

+5 232

+2 460

-1 451

+5 889

Endring vs. Null pluss

Per

Oda

Ole

Espen

Astrid

2.1.1 Konseptkonsekvenser for private brukere og 
deres tilhørende brukergrupper
For private brukere vil ulike konsepter og 
alternativer for veibruksavgift og bompenger slå ut 
forskjellig ut ifra hvilken type kjøretøy man kjører og 
hvor i landet kjøringen finner sted. 

For de tre første brukerne til høyere har vi benyttes 
oss av gjennomsnittlig kjørelengde fra SSB og antatt 
bompasseringer for å gjøre det sammenlignbart. 
De to siste brukerne har oppgitt informasjon knyttet 
til sine kjøretøy, kjørevaner og kostnader knyttet til 
privat kjøring i dagens situasjon. Dette er så 
omregnet til hvordan ulike konsepter vil påvirke 
deres kostnader basert på at de foretar de samme 
reisene med kjøretøyet. 

For nærmere beskrivelse av satsene brukt i denne 
utregningen se vedlegg 6.0 Alternativanalysen 
kapittel 4. 

Null pluss og konsept 1 og 2 har lik sats for bompenger  og Co2 avgift
*Kun estimert økning i fremtidig Co2-avgift for 2030 bidrar til økte kostnader



Pers kjøremønster 
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Veibruksavgift
Antall km kjørt: 12 000 

Km kjørt i by: 6 000

Km kjørt på landet: 6 000

Per eier en elbil og kjører gjennomsnittlig 12 000 km årlig. Per er en 
meget fornøyd elbileier, siden han slipper å betale veibruksavgift, 

C02-avgift, mva på avgifter og betaler halv takst i bomringen.   

Bompenger
Bompenger i by: 4 000

Bompenger på landet: 1 024

Årlige kostnader i dag 
Veibruksavgift: 0

Bompenger: 5 024

Totalt: 5 024

Null pluss 
Veibruksavgiften er slik som i dag, som vil si at Per slipper å betale veibruksavgift for elbilen sin. Når det gjelder 
bompenger har lokale myndigheter muligheter til å fjerne dagens rabatt for elbiler. Dette vil si at dersom null 
pluss varianten innføres må Per betale lik takst i bomringen for elbilen sin som andre biler. 

Det tilsvarer en økning på kr. 6 238 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 11 262 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet innføres det en flat kilometerbasert veibruksavgift. For hver kilometer Per kjører må han 
betale kr. 0,36 i veibruksavgift. Per kjører årlig 12 000 km og må derfor betale 12 000 x 0,29 = kr. 3480. I tillegg 
må Per betale påløpende mva på veibruksavgiften. 

Det tilsvarer en total økning på kr. 4 350 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 15 612 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at Per må betale en høyere pris per 
kilometer når han kjører i byen enn på landet  For hver kilometer Per kjører i byen må han betale kr. 0,83 og for 
hver kilometer Per kjører på landet må han betale kr. 0,09. 

Det tilsvarer en økning på kr. 6 900 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 18 162 årlig. 

Jeg må 
begrense 

bykjøringen min!

Hvorfor er det 
like dyrt å kjøre 
på landet som i 

byen?

Det er fint at 
elbilene bidrar!

Oslo



Odas kjøremønster 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 6 000

Km kjørt på landet: 6 000

Veibruksavgift i by 1 478

Veibruksavgift på landet 1 056

Oslo

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 2 534

Bompenger: 11 262

CO2-avgift 1 230

Mva på avgifter 941

Totalt: 15 968

Null pluss 
Situasjonen vil være lik i dag for Oda med dieselbil når det gjelder bompenger og veibruksavgift. Utenom dette 
vil satsen for Co2-avgift har økt fra kr. 2,05 i 2022 til kr. 5,54 per liter fylt på dieselpumpen. For Oda vil derfor 
totale kostnader knyttet til bruk av bilen øke på grunn av økt Co2-avgift.

Det tilsvarer en økning på kr. 2 618 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 18 586 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet vil det ikke være noen endringer for Oda som eier av dieselbil utover økt Co2-avgift som 
gjelder fra år 2030. 

Det tilsvarer en økning på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 18 586 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at Oda må betale en høyere pris per 
kilometer når hun kjører i byen enn på landet  For hver kilometer Oda kjører i byen må hun betale kr. 1,01 og 
for hver kilometer Oda kjører på landet må hun betale kr. 0,11. 

Det tilsvarer en økning på kr. 5 232 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 23 818 årlig. 

Jeg må 
begrense 

bykjøringen min!

Dagens 
veibruksavgift 
og bompenger 
fungerer fint for 

meg

Det er viktig at vi 
som forurenser 

betaler vår 
andel!

Oda eier en dieselbil og kjører gjennomsnittlig 12 000 km årlig. 
Oda betaler i dag veibruksavgift per liter bensin, CO2 avgift, mva
på begge nevnte avgifter og normal sats i bompenger. Allikevel er 

Oda fornøyd med å betale mindre avgifter enn dieselbiler.

Bompenger
Bompenger i by: 7 750 

Bompenger på landet: 3 512



Oles kjøremønster 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 6 000

Km kjørt på landet: 6 000

Veibruksavgift i by 2 970

Veibruksavgift på landet 1 782

Ole eier en bensinbil og kjører gjennomsnittlig 12 000 km årlig. 
Som eier av bensinbil er Ole innenfor gruppen som betaler mest 

for veibruksavgift, C02-avgift, mva for nevnte avgifter og 
bompenger (bompenger er lik sats for diesel)

Oslo

Bompenger
Bompenger i by: 7 750 

Bompenger på landet: 3 512

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 4 752

Bompenger: 11 262

CO2-avgift 1 282

Mva på avgifter 1 508

Totalt: 18 804

Null pluss 
Veibruksavgift og bompenger blir likt for Ole, men også for bensinbiler øker Co2-avgiften i 2030 sammenlignet 
med 2022. Den går fra kr. 1,78 per liter i 2020 til kr. 4,83 per liter i 2030. 

Det tilsvarer en økning på kr. 2 747 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 21 551 årlig. 

Konsept 1
Dette konseptet medfører ingen endringer for bensinbiler sammenlignet med «Null pluss» alternativet. 

Det tilsvarer en økning på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 21 551 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at Per må betale en høyere pris per 
kilometer når han kjører i byen enn på landet  For hver kilometer Per kjører i byen må han betale kr. 1.01 og for 
hver kilometer Per kjører på landet må han betale kr. 0,11. 

Det tilsvarer en økning på kr. 2 460 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 24 011 årlig. 

Jeg må 
begrense 

bykjøringen min!

Nåværende 
system fungerer 

bra for meg

Det er på tide at 
elbilene betaler 

like mye 
bompenger!



Espens kjøremønster 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 500

Km kjørt på landet: 11 500

Veibruksavgift i by 198

Veibruksavgift på landet 2 732

Espen eier en Hybridbil og kjører gjennomsnittlig 12 000 km årlig. 
Som eier av hybridbil bruker Espen 80% bensin og 20% strøm. 

Tettsted

Bompenger
Bompenger i by: 1 380 

Bompenger på landet: 4 800

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 2 930

Bompenger: 6 180

CO2-avgift 1 025

Mva på avgifter 989

Totalt: 11 125

Null pluss 
For andelen Espen kjører med bensin før han også en økt Co2-avgift fra kr. 1,78 i 2022 til kr. 4,83 i 2033. Når 
det kommer til bompenger betaler Espen som andre bensin- og dieselbiler i dagens versjon. Han vil derfor ikke 
merke noen andre endringer enn Co2-avgiften, selv om han kjører 20% elektrisk.

Det tilsvarer en økning på kr. 2 198 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 13 322 årlig. 

Konsept 1
Ettersom hybridbiler følger reglene for bensin- og dieselbiler vil konsept oppleves helt likt som «Null pluss» 
alternativet for Espen

Det tilsvarer en reduksjon på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 13 322 årlig. – som er likt dagens situasjon

Konsept 2
I konsept 2 er satsen for veibruksavgift i by kr. 1,01 og på landet kr. 0.11 per km. For Espen som kjører under 
5% av kjøringen sin i by slår dette derfor heldig ut. Som konsekvens av lite bykjøring vil han måtte betale 
mindre for bruk av bilen sin i konsept 2 sammenlignet med «Null pluss» alternativet. 

Det tilsvarer en nedgang på kr. -1 451 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr.  11 872 årlig. 

Det skulle bare 
mangle at det er 
dyrere å kjøre i 

byen!

Usikker på om 
hybridbiler 

slipper unna 
denne 

ordningen?

Det er fint at 
elbilene bidrar!



Astrids kjøremønster 
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Veibruksavgift
Antall km kjørt: 52 350

Km kjørt i by: 

Km kjørt på landet: 52 350

Astrid eier en elbil og kjører godt over gjennomsnittet med 52 350 
km årlig. Astrid er en meget fornøyd elbileier, siden hun slipper å 
betale veibruksavgift, C02-avgift, mva på nevnte avgifter. I tillegg 

betaler hun kun halv takst i bomringen.   

Nord-Norge

Bompenger
Bompenger i by: 

Bompenger på landet: 5 520

Årlige kostnader i dag 
Veibruksavgift: 0

Bompenger: 5 520

Totalt: 5 520

Null pluss 
Veibruksavgiften er slik som i dag, som vil si at Astrid slipper å betale veibruksavgift for elbilen sin. Når det 
gjelder bompenger har lokale myndigheter muligheter til å fjerne dagens rabatt for elbiler. Dette betyr at 
dersom null pluss varianten innføres må Astrid betale lik takst i bomringen for elbilen sin som fossile biler. 

Det tilsvarer en økning på kr. 5 520 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 11 040 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet innføres det en flat kilometerbasert veibruksavgift. For hver kilometer Astrid kjører må hun 
betale kr. 0,29. Astrid kjører årlig 52 350 km og må derfor betale 52 350 x 0,29 = kr. 15 182. I tillegg kommer 
mva på veibruksavgift. 

Det tilsvarer en økning på kr. 18 977 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 30 017 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at for Astrid som ikke kjører i by vil 
konsept 2 bli mye billigere enn konsept 1. For hver kilometer Astrid kjører på i sone land må hun betale kr. 0,09 
i motsetning til kr. 0,83 per km som de som kjører i by. Det vil allikevel tilsvare en økning i kostnader 
sammenlignet med «Null pluss» alternativet da hun må betale veibruksavgift. 

Det tilsvarer en økning på kr. 5 889 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 16 929 årlig. 

Det er riktig at vi 
på landet har 
lavere sats da 

jeg er avhengig 
av å kjøre langt

Jeg trodde det 
skulle lønne seg 
med elbil. Dette 
ble veldig dyrt 

for meg!

Det er fint at 
elbilene bidrar!
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km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift 12 000 0 0

0

Bompenger 5 024

Total veiprising 5 024

km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift 12 000 0 0

Bompenger 11 262

Total veiprising 11 262

km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift 12 000 0,29 3 480

Mva veibruksavgift 870

Bompenger 11 262

Total veiprising 15 612

Null-alternativet 2022

Null pluss 2030

Konsept 1 - Scenario 2030

Lett nullutslippskjøretøy i Oslo-området

km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift sone by 6 000 0,83 4 980

Veibruksavgift sone land 6 000 0,09 540

Mva veibruksavgift 1 380

Bompenger by 7 750

Bompenger land 3 512

Total veiprising 18 162

Veibruksavgift km kjørt pris per km Total avgift

   Sone land 2 400 0,07 168

   Sone by i rush 2 400 0,38 912

   Sone by utenom rush 2 400 0,21 504

   Sone storby i rush 2 400 1,66 3 984

   Sone storby utenom rush 2 400 0,49 1 176

Sum veibruksavgift 12 000 6 744

Mva veibruksavgift 1 686

Bompenger sone by 7 750

Bompenger sone land 3 512

Total veiprising 19 692

Konsept 2 - Scenario 2030

Konsept 3 - Scenario 2030

Per med et lett nullutslippskjøretøy i Oslo-området

2.2.1 Eksempler på fakturagrunnlag for veiprising av private aktører
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Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 840 3,52 2 957

Mva veibruksavgift 739

Bompenger 11 262

Total veiprising 14 958

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 840 3,52 2 534

Mva veibruksavgift 634

Bompenger 11 262

Total veiprising 14 430

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 840 3,52 2 534

Mva veibruksavgift 634

Bompenger 11 262

Total veiprising 14 430

Null pluss 2030

Konsept 1 - Scenario 2030

Null-alternativet 2022
km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift sone by 6 000 1,01 6 060

Veibruksavgift sone land 6 000 0,11 660

Mva veibruksavgift 1 680

Bompenger by 7 750

Bompenger land 3 512

Total veiprising 19 662

Veibruksavgift km kjørt pris per km Total avgift

   Sone land 2 400 0,08 192

   Sone by i rush 2 400 0,44 1 056

   Sone by utenom rush 2 400 0,25 600

   Sone storby i rush 2 400 3,11 7 464

   Sone storby utenom rush 2 400 0,56 1 344

Sum veibruksavgift 12 000 10 656

Mva veibruksavgift 2 664

Bompenger sone by 7 750

Bompenger sone land 3 512

Total veiprising 24 582

Konsept 2 - Scenario 2030

Konsept 3 - Scenario 2030

Oda med et lett dieselkjøretøy i Oslo-området
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2.2 Profesjonelle brukere  



Endring vs. Nullalt.

• Tung lastebil 
(biodiesel)

• 60 000 km årlig
• Oslo  

• Elektrisk varebil
• 20 000 km årlig
• Oslo  

• Elektrisk taxi
• 106 400 km årlig
• Halden 

Nullalt. 

201 981

12 000 

2 184

Null pluss

+13 090*

+12 000

+4 368

Konsept 1  

0

+7 250

+38 570

Konsept 2  

+260 965

+20 650

+71 022

Endring vs. Null pluss

Lastebilsjåfør

Håndverker

Taxisjåfør

Konseptkonsekvenser for profesjonelle brukere og deres tilhørende brukergrupper

• Citroen Hybrid
• 12 000 km årlig
• Tettsted i nærheten 

av Oslo   Taxisjåfør

58 336 +28 363* 0 +90 383

For profesjonelle brukere vil ulike konsepter og 
alternativer for veibruksavgift og bompenger slå ulikt ut 
for de forskjellig aktørene. 

Fire tilfeldige profesjonelle brukere innen 
varetransport, håndverkernæringen og drosjenæringen 
har oppgitt informasjon knyttet til sine kjøretøy, 
kjørevaner og kostnader for profesjonell kjøring i 
dagens situasjon. Dette er så omregnet til hvordan 
ulike konsepter vil påvirke kostnadene til de ulike 
profesjonelle brukerne direkte. 

For nærmere beskrivelse av satsene brukt i denne 
utregningen se vedlegg 6.0 Alternativanalysen kapittel 
4. 

Null pluss og konsept 1 og 2 har lik sats for bompenger  og Co2 avgift
*Kun estimert økning i fremtidig Co2-avgift for 2030 bidrar til økte kostnader

• Tung lastebil 
(biodiesel)

• 60 000 km årlig
• Mellom distrikter 

201 981 +13 090* 0 -19 169

Lastebilsjåfør



Kjøremønster for lastebil i by 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 50 000

Km kjørt på landet: 10 000

Veibruksavgift i by 69 525

Veibruksavgift på landet 13 910

Oslo

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 83 435

Bompenger: 90 000

CO2-avgift 6 150

Mva på avgifter 22 396

Totalt: 201 981

Null pluss 
I en «Null pluss»-situasjon vil alle kostnader for lastebilsjåføren være likt annet enn at Co2-avgiften er forventet 
til å øke i 2030 til kr. 5,54 per liter fra kr. 2,05 som er dagens avgift i 2022. Total mva på avgifter vil også øke 
som følge av økt C02-avgift. 

Det tilsvarer en økning på kr. 13 090 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 215 072 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet vil det ikke være noen endringer for lastebilsjåføren utover økt Co2-avgift som gjelder fra år 
2030. 

Det tilsvarer en økning på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 215 072 årlig. 

Konsept 2
Ettersom lastebilsjåføren har 5/6 av total kjøring i by vil konsept 2 føre til svært økte kostnader. 
Veibruksavgiften øker fra 

Det tilsvarer en økning på kr. 260 956 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 476 028 årlig. Hvordan skal vi 

få levert varer til 
byen med slike 

veibruksavgifter?!

Syns det er helt 
riktig at de som 
kjører elektrisk 

også betaler 
veibruksavgift

Jeg har lenge 
vært forberedt på 
at det blir dyrere 
for oss som ikke 
kjører elektrisk

En tilfeldig utvalgt lastebilsjåfør i Oslo kjører gjennomsnittlig ca. 60 
000 km med biodiesel. I dag betaler sjåføren avgift på veibruk og 
Co2, mva på avgiftene og bompenger for å kjøre. Dette tilsvarer 

store kostnader for yrkessjåføren. 

Bompenger
Bompenger i by: 75 000 

Bompenger på landet: 15 000



Kjøremønster for lastebil i distrikt 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 5 000

Km kjørt på landet: 55 000

Veibruksavgift i by 6 953

Veibruksavgift på landet 76 482

Oslo

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 83 435

Bompenger: 90 000

CO2-avgift 6 150

Mva på avgifter 22 396

Totalt: 201 981

Null pluss 
I en «Null pluss»-situasjon vil alle kostnader for lastebilsjåføren være likt annet enn at Co2-avgiften er forventet 
til å øke i 2030 til kr. 5,54 per liter fra kr. 2,05 som er dagens avgift i 2022. Total mva på avgifter vil også øke 
som følge av økt C02-avgift. 

Det tilsvarer en økning på kr. 13 090 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 215 072 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet vil det ikke være noen endringer for lastebilsjåføren utover økt Co2-avgift som gjelder fra år 
2030. 

Det tilsvarer en økning på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 215 072 årlig. 

Konsept 2
Ettersom lastebilsjåføren har 5/6 av total kjøring i by vil konsept 2 føre til svært økte kostnader. 
Veibruksavgiften øker fra 

Det tilsvarer en reduksjon på kr. 19 169 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 195 903 årlig. 

For de aller fleste 
lastebiler, siden 
vi kjører lite i by,  
ble det faktisk 

billigere nå

Syns det er helt 
riktig at de som 
kjører elektrisk 

også betaler 
veibruksavgift

Jeg har lenge 
vært forberedt på 
at det blir dyrere 
for oss som ikke 
kjører elektrisk

En tilfeldig utvalgt lastebilsjåfør i distriktene kjører gjennomsnittlig 
ca. 60 000 km med biodiesel. I dag betaler sjåføren avgift på 

veibruk og Co2, mva på avgiftene og bompenger for å kjøre. Dette 
tilsvarer store kostnader for yrkessjåføren. 

Bompenger
Bompenger i by: 75 000 

Bompenger på landet: 15 000
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Veibruksavgift
Antall km kjørt: 20 000 

Km kjørt i by: 16 000

Km kjørt på landet: 4 000

En tilfeldig utvalgt håndverker med el-varebil kjører gjennomsnittlig 
ca. 20 000 km årlig. Håndverkeren som bor rett ved Oslo og 
arbeider for det meste i byen er veldig fornøyd med dagens 

situasjon der han slipper å betale veibruksavgift, Co2-avgift, mva
på avgifter og betaler halv takst i bomringen.   

Bompenger
Bompenger i by: 9 600

Bompenger på landet: 2 400

Årlige kostnader i dag 
Veibruksavgift: 0

Bompenger: 12 000

Totalt: 12 000

Null pluss 
Veibruksavgiften er slik som i dag, som vil si at håndverkeren slipper å betale veibruksavgift for elbilen sin. Når 
det gjelder bompenger har lokale myndigheter muligheter til å fjerne dagens rabatt for elbiler. I en «Null pluss» 
variant må håndverkeren betale lik takst i bomringen for elbilen sin andre biler. 

Det tilsvarer en økning på kr. 12 000 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 24 000 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet innføres det en flat kilometerbasert veibruksavgift. For hver kilometer håndverkeren kjører 
koster det nå kr. 0,29. Per kjører årlig 20 000 km og må derfor betale 20 000 x 0,29 = kr. 5 800. I tillegg kommer 
mva på veibruksavgiften

Det tilsvarer en økning på kr. 7 250 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 31 250 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at håndverkeren må betale en høyere 
pris per kilometer når han kjører i byen enn på landet. Når håndverkeren som jobber i Oslo nå må betale kr. 
0,83 for hver kilometer kjørt i by og kr. 0,09 på landet vil kostnadene øke betraktelig. 

Det tilsvarer en økning på kr. 20 650 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 44 650 årlig. 

Som håndverker i 
byen er jeg 

avhengig av bil, og 
dette ble veldig 
dyrt for elbiler!

Det burde være 
enda mer 

lønnsomt med 
elbil relativt til 
andre kjøretøy

Selv om vi så 
denne komme er 

det en dobling 
av kostnader 

knyttet til veibruk

Tettsted utenfor Oslo
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Veibruksavgift
Antall km kjørt: 106 400

Km kjørt i by: 63 840

Km kjørt på landet: 42 560

En tilfeldig utvalgt taxisjåfør med el-taxi kjører årlig gjennomsnittlig 
106 400 km i områdene i og rundt Halden. Taxisjåføren kjører 

sjelden gjennom bomringen, men nyter godt av lave kostnader og 
avgifter knyttet til el-kjøretøyet sitt i dag. 

Halden

Bompenger
Bompenger i by: 2 184

Bompenger på landet: 704

Årlige kostnader i dag 
Veibruksavgift: 0

Bompenger: 2 184

Totalt: 2 184

Null pluss 
Veibruksavgiften er slik som i dag, som vil si at taxisjåføren slipper å betale veibruksavgift for elbilen sin. Når det 
gjelder bompenger har lokale myndigheter muligheter til å fjerne dagens rabatt for elbiler som gjør at 
taxisjåføren må betale full takst de gangene han passerer bomringen.

Det tilsvarer en økning på kr. 2 184 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 4 368 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet innføres det en flat kilometerbasert veibruksavgift. For hver kilometer taxisjåføren kjører må 
han betale kr. 0,29. Taxisjåføren kjører årlig 106 400 km og må derfor betale 106 400 x 0,29 = kr. 30 856. 
I tillegg må påløper mva på veibruksavgiften. 

Det tilsvarer en økning på kr. 38 570 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 42 938 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at taxisjåføren må betale en høyere pris 
per kilometer når han kjører i byen enn på landet  For hver kilometer kjørt i byen må det betales kr. 0,83 og for 
hver kilometer kjørt på landet må det betales kr. 0,09. I tillegg må påløper mva.

Det tilsvarer en økning på kr. 71 022 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 75 390 årlig. 

Soneinndelingen 
mellom by og 
land gir ikke 

mening for meg!

Dette er 
egentlig ganske 

forventet

Full takst i 
bomringen 
påvirker lite 
mine årlige 
kostnader 
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Veibruksavgift
Km kjørt i by: 97 500

Km kjørt på landet: 32 500

Veibruksavgift i by 24 024

Veibruksavgift på landet 5 720

Oslo

Årlige kostnader i dag (VBA + BP) 
Veibruksavgift: 29 744

Bompenger: 54 000

CO2-avgift 13 325

Mva på avgifter 10 767

Totalt: 107 836

Null pluss 
Veibruksavgift og bompenger blir likt for taxisjåføren, men øker Co2-avgiften for kjøp av diesel øker fra kr. 2,05 i 
2022 til kr. 5,54 i 2030. Co2-avgiften går fra kr. 1,78 per liter i 2020 til kr. 4,83 per liter i 2030. I tillegg kommer 
øker mva på C02-avgiften tilsvarende.

Det tilsvarer en økning på kr. 28 363 i året sammenlignet med dagens situasjon. 
Totalt kr. 136 199 årlig. 

Konsept 1
I dette konseptet vil det ikke være noen endringer for taxisjåføren som kjører dieselbil utover økt Co2-avgift 
som gjelder fra år 2030. 

Det tilsvarer en økning på kr. 0 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 136 199 årlig. 

Konsept 2
I dette konseptet varierer kilometerprisen mellom by og land. Det vil si at taxisjåføren må betale en høyere pris 
per kilometer ved å kjøre i byen enn på landet  For hver kilometer kjørt i byen må det betales kr. 1,01 og  kr. 
0,11 kjørt på landet. 

Det tilsvarer en økning på kr. 90 383 sammenlignet med null pluss alternativet. 
Totalt kr. 226 581 årlig. 

Dette kan gjøre 
at jeg må legge 

ned taxi-
virksomheten 

min

Absolutt på tide 
at elbilene også 
dekker eksterne 

kostnader for 
bruk av vei

Bare dette gjør 
det betydelig 

dyrere å drifte 
virksomheten!

En tilfeldig utvalgt taxisjåfør kjører gjennomsnittlig årlig 12 000 km 
med en dieselbil i Oslo. Taxisjåføren betaler i dag veibruksavgift per 

liter diesel, CO2 avgift, mva på begge nevnte avgifter og normal 
sats i bompenger. 

Bompenger
Bompenger i by: 40 500

Bompenger på landet: 13 500
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Yrkessjåfør med tung bio-diesellastebil i Oslo-området

km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift sone by 50 000 5,7 285 000

Veibruksavgift sone land 10 000 0,72 7 200

Mva veibruksavgift 73 050

Bompenger by 75 000

Bompenger land 15 000

Total veiprising 455 250

Veibruksavgift km kjørt pris per km Total avgift

   Sone land 10 000 0,65 6 500

   Sone by i rush 20 000 2,44 48 800

   Sone by utenom rush 20 000 2,04 40 800

   Sone storby i rush 5 000 9,76 48 800

   Sone storby utenom rush 5 000 4,04 20 200

Sum veibruksavgift 60 000 165 100

Mva veibruksavgift 41 275

Bompenger sone by 75 000

Bompenger sone land 15 000

Total veiprising 296 375

Konsept 3 - Scenario 2030

Konsept 2 - Scenario 2030

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Null-alternativet 2022

Null pluss 2030

Konsept 1 - Scenario 2030
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Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Liter drivstoff Pris per liter Total avgift

Veibruksavgift 35 000 3,09 108 150

Mva veibruksavgift 27 038

Bompenger 90 000

Total veiprising 225 188

Null-alternativet 2022

Null pluss 2030

Konsept 1 - Scenario 2030

km kjørt pris per km Total avgift

Veibruksavgift sone by 5 000 5,7 28 500

Veibruksavgift sone land 55 000 0,72 39 600

Mva veibruksavgift 17 025

Bompenger by 75 000

Bompenger land 15 000

Total veiprising 175 125

Veibruksavgift km kjørt pris per km Total avgift

   Sone land 55 000 0,65 35 750

   Sone by i rush 2 500 2,44 6 100

   Sone by utenom rush 2 500 2,04 5 100

   Sone storby i rush 0 9,76 0

   Sone storby utenom rush 0 4,04 0

Sum veibruksavgift 60 000 46 950

Mva veibruksavgift 11 738

Bompenger sone by 75 000

Bompenger sone land 15 000

Total veiprising 148 688

Konsept 3 - Scenario 2030

Konsept 2 - Scenario 2030


