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Utredningen anbefaler trinnvis innføring
Det er behov for å endre dagens system for veibruksavgift med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising for bruk av vei. Denne utredningen har sett på de bruksrelaterte avgiftene i sammenheng
med bompenger. Utredningen foreslår en trinnvis innføring av prising for bruk av vei med en distansebasert avgift for lette norske nullutslippskjøretøy som et trinn 1, fulgt av distansebasert veibruksavgift
med to soner (by og spredtbygde strøk) for tunge kjøretøy. De to første trinnene medfører ingen større endringer for bompengeordningen, men det er lagt til grunn at rabattordningen for
nullutslippskjøretøy over tid vil fases ut.
Veibruksavgiften betales i dag på omsetning av bensin og diesel. Avgiften har som formål både å skaffe staten inntekter og å prise eksterne kostnader knyttet til bruk av vei. Veibruksavgiften er i dag lite
treffsikker med hensyn til korrekt prising av eksterne kostnader, og inntektene er fallende på grunn av en økende andel nullutslippskjøretøy. Som følge av det grønne skiftet er det er derfor behov for å se på
hvordan veibruksavgiften kan utformes for fremtiden for å ivareta disse formålene. Samtidig er det slik at dagens rabattordning for nullutslippskjøretøy i bomprosjekter medfører utfordringer med
bompengeordningen som lokalt verktøy for finansiering og regulering av trafikken. Samlet sett stimulerer dagens ordninger for prising av bruk av vei til mer bilkjøring på bekostning av kollektiv, sykkel og
gange. Det er derfor behov for å se disse problemstillingene i sammenheng. Utredningen skal anbefale et konsept som skal sikre en treffsikker og bærekraftig prising av bruk av vei og finansiering av
samferdselsprosjekter. Veibruksavgift og bompenger skal fortsatt bestå som to separate virkemidler.
Det foreslås en trinnvis innføring av avgifter som tilrettelegger for mer treffsikker prising av de eksterne kostnadene. I trinn 1 vil «Lette norskregistrerte nullutslippskjøretøy», som per i dag ikke omfattes av
veibruksavgift, belastes en avgift basert på kjørelengde i en periode (år/halvår). Prisen differensieres etter kjøretøytype (vekt m.v), det er i prosjektets beregninger lagt til grunn en avgift på om lag 30 øre per
kilometer for en normal el-bil. Drivstoffavgift fortsetter på kjøretøy med forbrenningsmotor. Avgifter for hybride kjøretøy vurderes. Tiltaket forventes å stabilisere statens inntekter på veibruksavgift, samt gi en
trafikkreduserende effekt som reduserer eksterne kostnader (støy, støv, slitasje). Tiltaket vil gi en mer rettferdig utforming av veibruksavgiften ved å omfatte alle lette kjøretøy som bidrar til negative
samfunnskostnader i form av støy, støv og slitasje på vegnettet. Innføringen av tiltaket bør vurderes i sammenheng med øvrige bilavgifter som er utformet som insentiver for fornyelse av bilparken.
Trinn 2 omfatter veibruksavgift for tunge kjøretøy (norske og utenlandske). Tiltaket vil gi en mer treffsikker prising av de eksterne kostnadene ved at avgiften det enkelte kjøretøyet belastes for, vil kunne
differensieres på kjøretøyets utslippsklasse, grad av slitasje på veien gjennom vekt og trykkfordeling, og om kjøringen er i eller utenfor byer, i tillegg til reell utkjørt distanse. Tilsvarende ordning for lette
kjøretøyer anbefales ikke nå av hensyn til personvernutfordringer. Det er mulig å innføre avgiften for tunge kjøretøy på hele det offentlige veinettet, eller kun på hovedveinettet i Norge (TEN-T og motorveier).
Vektårsavgiften kan vurderes fjernet. Trinn 2 er basert på teknologi som er i bruk på tunge kjøretøy i dag i flere land i Europa. Danmark planlegger å sette tilsvarende løsning i drift fra 2025. Trinn 2 vil bidra til
likere konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører og vil kunne redusere provenytap knyttet til å fylle drivstoff i utlandet. En slik trinnvis innføring vil gi erfaring med teknologien på en
begrenset kjøretøygruppe som reduserer risiko ved å ta teknologien i bruk i større omfang. Ordningen kan utvikles over tid ved at flere kjøretøygrupper kan omfattes på sikt om det er ønskelig.
Innfasing av ordningen bør ses i sammenheng med en langsiktig omlegging også av øvrige bilavgifter for å ivareta helheten i avgiftsbelastningen.
Utredningen sendes ut på offentlig høring fra Skattedirektoratet.

Sammendrag
Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet ga høsten 2021
Skattedirektoratet og Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en
konseptvalgutredning av fremtidig system for fastsettelse og innkreving av
veibruksavgift og bompenger.
Utgangspunktet for konseptvalgutredningen er at regjeringen ønsker å erstatte
dagens system for veibruksavgift og bompenger med et mer bærekraftig og
treffsikkert bilavgiftssystem. I Meld. St. 1 (2020-2021) er det lagt frem fem prinsipper
for et bærekraftig bilavgiftssystem. Av prinsippene fremkommer det at systemet skal
være bærekraftig med hensyn til proveny og miljøet, i en situasjon hvor
nullutslippskjøretøy dominerer nysalg, og hvor konvensjonelle biler gradvis fases ut
av kjøretøyparken. Eksterne kostnader ved bruk av kjøretøy, unntatt utslipp av CO2,
er ifølge meldingen per i dag enten ikke priset eller er priset på en lite treffsikker
måte. Oppdraget legger betydelig vekt på en treffsikker prising av eksterne
kostnader som oppstår ved bruk av kjøretøy. En stor andel av bilistene i dag stilles
ikke overfor priser som reflekterer samfunnskostnadene knyttet til vegslitasje, lokale
utslipp, kø og ulykker.
Hensikten med denne utredningen er å anbefale et bærekraftig konsept for
fremtidig fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger.
Hovedproblemet består i at bilistene i stadig mindre grad dekker
samfunnskostnadene ved bruk av kjøretøy gjennom blant annet bruksavhengige
avgifter. En stor andel av bilistene stilles ikke overfor priser som reflekterer
samfunnskostnadene knyttet til vegslitasje, lokale utslipp, kø og ulykker. En virkning
av problemet er svikt i inntektene til staten. Økende andel nullutslippskjøretøy der
bruken ikke er avgiftsbelagt forsterker problemet med fallende inntekter. Innen 2050
vil kjøretøy med forbrenningsmotorer kun utgjøre en liten del av det samlede
trafikkarbeidet.
I byene kan det i dag være til dels overlappende formål med bompenger og
veibruksavgiften. I tillegg til å skaffe staten inntekter, har veibruksavgiften til hensikt å
regulere trafikken ved å stille brukeren overfor de eksterne kostnadene som kjøring
på vei medfører. Det er samtidig åpnet for at bompenger i byområdene kan brukes
til trafikkregulering gjennom at takstene innrettes slik at de kan variere etter tiden på

døgnet og kjøretøyets vekt og miljøegenskaper. Et system med tids- og miljødifferensierte
bompengesatser er allerede tatt i bruk i de fleste av de største byområdene.
At dagens ordninger ikke er treffsikre nok for regulering av biltrafikken i byområdene
svekker vilkårene for miljøvennlige transportalternativer (kollektiv, sykkel og gange) og
muligheten til å oppnå nullvekstmålet. Det er viktig å finne mer treffsikre ordninger,
problemene vil ellers forsterke seg over tid.

De overordnede behovene som tillegges mest vekt i denne utredningen er todelte og
vektlegges like stor behovsstyrke. Det ene er behovet for forutsigbare inntekter til
bompengeprosjektene og til staten. Det andre er behovet for et system som regulerer
trafikken i henhold til de marginale eksterne kostnadene som følge av bilkjøring, kostnader
som er størst i byområdene.
Et mer bærekraftig bilavgiftssystem som både evner å regulere trafikken gjennom å
påvirke adferd via prising, og som samtidig sikrer stabile inntekter vil kunne bidra til å løse
behovene.
Utviklingstrekkene i kjøretøyparken viser at andelen nullutslippskjøretøy vil øke kraftig i
årene fremover og etter hvert utgjøre "den nye normalen". Det betyr at det er behov for et
skifte som legger til grunn at alle kjøretøy som bruker veien er med og betaler for den
belastningen man påfører samfunnet (forurenser betaler). Tilsvarende vil nytteprinsippet
kunne styrkes med en ordning der nullutslippskjøretøy betaler bompenger på lik linje med
andre kjøretøy. Dette vil kunne bidra til å møte behov for legitimitet og tillit til fremtidige
ordninger. Det er viktig at behovet for inntekter balanseres mot andre samfunnsmål.
Det er identifisert en rekke brukerbehov. Privatsegmentet har blant annet uttrykt behov
for en enkel ordning og at man opplever god sammenheng mellom hva man betaler for og
hva man får igjen. Eksempler på behov hos transportbransjen er at konkurransevilkårene
opp mot utenlandske virksomheter og kjøretøy ikke blir dårligere, og at en fremtidig
ordning gir forutsigbarhet og lang planleggingshorisont. For vegforvaltere/vegeiere ser vi
behovet for tilstrekkelig finansiering av veinettet, og avklarte ansvarsforhold mellom
myndighetsnivåene. Fylkeskommunene/storbykommunene, herunder bompenger/
bypakkene, har behov for handlingsrom for å iverksette tiltak for å fremme samferdsel og
miljø, for eksempel nullvekstmålet.
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Utredningen har i tillegg identifisert noen operasjonelle behov som er vurdert som
viktige i denne utredningen. En fremtidig løsning skal inneha funksjonalitet som
bidrar til større treffsikkerhet med hensyn til å prise de eksterne kostnadene som
bilistene påfører samfunnet. En fremtidig løsning må også være nasjonal, og ha
kapasitet til å fange opp transportdata og håndtere utenlandske kjøretøy på en
effektiv måte. Teknologiutviklingen i næringslivet og innovasjonstakten i
transportsektoren gir mange muligheter for et fremtidig system for veiprising av
bompenger. Det konseptet som velges bør derfor være basert på grundige
vurderinger av hvordan fastsetting og innkreving kan skje effektivt, og fungere opp
mot brukere og myndigheter.

Rammebetingelsene er sammen med effektmålene, kriterier for å evaluere hvilke
konsepter som blir gjenstand for vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen. Aktuelle
konsepter må oppfylle de krav som rammebetingelsene stiller. For noen av kravene vil
dette være absolutt, for andre av krav kan det være grader av oppfyllelse. Følgene
rammebetingelser er lagt til grunn:

Samfunnsmålet er Tiltaket skal sikre en treffsikker og bærekraftig prising av bruk av vei
og finansiering av samferdselsprosjekter.
Med treffsikker mener vi en ordning som 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. Videre å stille trafikantene overfor betaling i samsvar med
nytteprinsippet.
Med bærekraft mener vi i denne forbindelse todelt, Økonomisk: Sikrer muligheten til
lokalt forankrede bompengeprosjekter og stabile inntekter til staten. Miljømessig:
Påvirker atferd som fremmer mer bærekraftig mobilitet.
Målet underbygges av tre effektmål:
• E1 Mer treffsikker prising for bruk av vei som ivaretar prinsippet om at
trafikantene betaler for kostnadene de påfører samfunnet
•

E2 Mer treffsikker betaling av bompenger i samsvar med nytteprinsippet.

•

E3 Sikre muligheten for stabilt inntekstgrunnlag og forutsigbare inntekter for
staten og for bompengeprosjekter.

•

R1: Veibruksavgift og bompenger videreføres som to uavhengige virkemidler med ulike
formål.
R2: Bompenger skal ha lokal tilslutning.

•

R3: Tiltaket skal ivareta prinsippet om forurenser betaler.

•

R4: Tiltaket skal ivareta at krav til personvern, herunder åpenhet og innsyn, er ivaretatt
gjennom alle prosesser, fra datafangst i kjøretøy, fastsetting, innkreving til kontroll.

•

R5: Tiltaket skal ivareta prinsippet om ikke-diskriminering av utenlandske og nasjonale
kjøretøy (både hva de skal betale og muligheter for rabatter). Prinsippet hindrer
løsninger som på ulikt vis subsidierer egen nasjons transport eller næringsliv.

•

R6: Tiltaket må være i overensstemmelse med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen
og relevant rammeverk i EU.

•

Det har vært gjennomført en mulighetsstudie med bred tilnærming til hva som er mulige
alternative løsninger. Det har vært vurdert flere alternativer enn de som ble nedvalgt til
samfunnsøkonomisk analyse. Mulighetsrommet har blitt delt opp i flere dimensjoner,
herunder prismodell, brukergrupper, teknologi, samt prosess og organisering. Basert på
disse dimensjonene er det gjort grundige vurderinger av ulike muligheter for hvordan vi
kan innfri både problem, behov, mål og rammebetingelser sett i sammenheng. Prosjektet
har i tillegg gjort en analyse av hva andre land har gjort på området for å samle innsikt om
status og erfaring. Km-avgift på lette kjøretøy i bl.a. Australia og USA, og posisjonsbasert
km-avgift på tunge kjøretøy i Europa har gitt nyttig innsikt i aktuelle løsninger.
Vi står igjen med fire konsepter som på ulik måte og i ulik grad vil kunne imøtekomme
samfunnsmålet for denne satsingen. Disse konseptene har blitt vurdert opp mot dagens
situasjon, såkalt nullalternativet og alternativet nullpluss, som gir mulighet for lik takst i
bompengeordningen for alle lette kjøretøy. Årsaken til at lik takst for lette kjøretøy legges
til grunn i nullpluss er basert på en antagelse om at mulighet for rabatt for
nullutslippskjøretøy vil fases ut og ikke lengre være aktuelt på det tidspunktet konsepter er
klare til implementering.
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Konsept 1 – Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy
Distansebasert veibruksavgift utformes med lik pris for hele landet, og gir fleksibilitet
til både manuell og automatisk rapportering av kilometer fra kjøretøyet. Den nye
veibrukavgiften gjelder kun for nullutslippskjøretøy. Det er lik takst for
nullutslippskjøretøy og kjøretøy med forbrenningsmotor i bompengeordningen. I
dette konseptet stilles det ikke krav om å montere ekstra utstyr/boks i kjøretøyene.
Konseptet har fleksibilitet og åpner for en gradvis overgang fra manuell rapportering
til automatisk rapportering for en større del av nullutslippskjøretøyene.
Konsept 2 - Sone
Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og land
Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på landet.
Med bakgrunn i dette bygger konseptet på en toprismodell, hvor prisen for å kjøre
en kilometer varierer mellom by og land. Den nye veibruksavgiften gjelder for alle
kjøretøy. Det er lik takst for nullutslippskjøretøy og kjøretøy med forbrenningsmotor i
bompengeordningen. I dette konseptet er det behov for data som registrerer antall
kjørte kilometer og knytter dette til sone. Data kan innhentes ved at kjøretøy utstyres
med en «om bord enhet»(avansert brikke) som kommuniserer med dagens
vegkantutstyr, ved bruk av GNSS (satellitt) eller 4G/5G (telenettet).
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 gjennom flere soner (spredtbygd, tettsted,
storby) og tid på døgnet. 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. I dette konseptet vil det være en
felles ordning for veibruksavgift og bompenger, men fortsatt separate
inntektsstrømmer og ulike satser primært for å gjenspeile de eksterne kostnader og
finansiering av samferdselsprosjekter.

Konsept 4 – Stegvis realisering
Steg 1 Lette norskregistrerte Nullutslippskjøretøy får en distansebasert kjøretøyavgift. Basis
rapportering etableres, det omfatter ikke utenlandske kjøretøy og tunge nullutslippskjøretøy
(norsk- eller utenlandsregistrerte). Drivstoffavgift fortsetter på kjøretøy med forbrenningsmotor.
Steg 2 Konsept 2 for Tunge kjøretøy tar sikte på å realisere Konsept 2 med ulike satser for
veibruksavgift for by og land. Det må installeres en enhet i kjøretøyet (avansert brikke) i kjøretøy
over 7,5 tonn som ikke har dette fra før, eventuelt brukes app eller integrert kjøretøyplattform. En
innføring for tunge kjøretøy vil kunne sammenfalle med tilsvarende implementering i Sverige og
Danmark. Det er mulig å innføre løsningen geografisk på enkelte veistrekninger (TEN-T og
motorveier). Overgangsordning fra veibruksavgift på drivstoff til kilometerbasert avgift for tunge
kjøretøy vil utredes i kommende faser. Vektårsavgiften kan vurderes fjernet.
Ytterligere steg vil kunne vurderes senere på basis av blant annet teknologisk utvikling og
risikovurderinger.
Transportmodell beregninger gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI)
TØI har gjort transportanalyser for person- og godstransport som er brukt som grunnlag for
beregninger av samfunnsøkonomiske virkninger av ulike konsepter. Samtlige konsepter fører til
redusert trafikkarbeid med personbiler, og størst relativ reduksjon for nullutslippsbiler som i
nullalternativet ikke har noen veibruksavgift. Konseptene med flat veibruksavgift over hele landet
reduserer trafikkarbeidet både i byene og i spredtbygde strøk for både gods- og persontransport.
Konseptene som differensierer prisene mellom byer og spredtbygde strøk fører til en stor
reduksjon i trafikkarbeidet i byene, mens kjøretøy med forbrenningsmotor ender opp med å øke
sitt transportarbeid i spredtbygde strøk. Lastebiltransporten øker også i spredtbygde strøk i disse
konseptene. Trafikanter ender opp med redusert nytte som følge av økt belastning fra
veibruksavgift, men dette nyttetapet mer en oppveies av økte inntekter til det offentlige og sparte
eksterne kostnader (utslipp, ulykker, støy, slitasje og kø).
I henhold til Finansdepartementets rundskriv R-109/21 skal det basert på beregnet netto nåverdi,
ikke-prissatte virkninger og usikkerhet gjøres en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet av de ulike alternativene. Vurderingen skal følges av en rangering av de ulike
tiltakene. Tabellen på neste side oppsummerer vår samlede vurdering av konseptenes
samfunnsøkonomiske lønnsomhet med tilhørende rangering av konseptene.
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Samlet vurdering av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4
En vurdering av både prissatte og ikke-prissatte virkninger rangerer konsept 4 Trinnvis
innføring som det samfunnsøkonomisk beste alternativet.

Prissatte virkninger
Investeringskostnad

-

302

-

1 220

-

1 918

-

468

Forvaltning- drift og vedlikehold av systemer

-

286

-

1 185

-

1 171

-

381

Organisatoriske endringer

-

798

-

2 067

-

2 071

-

966

Tidsbruk kjøretøyeier rapportering og faktura

-

274

-

298

-

439

-

282

-58 804

-58 193

-53 342

-58 970

Helsegevinst

2 703

6 829

7 172

2 703

Redusert ekstern kostnad

8 595

17 038

19 031

8 172

Offentlige inntekter

61 774

55 710

53 610

62 045

Skattefinansieringskostnad

12 078

10 248

9 690

12 046

Sum prissatte virkninger

24 686

26 862

30 562

23 897

Sekundærbruk av data

0

++

++

0

Personvern

0

----

----

0

Tidsbruk kjøretøyeier for kontroll og klage

-

--

--

-

Muligheter for mer treffsikker innkreving av
bompenger

0

0

++

0

Muligheter for mer treffsikker prising av bruk av vei

++

+++

++++

++

Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy

0

+++

+++

++

Likere konkurransevilkår
for godstransport på vei
xxx

0

+

+

+

Realopsjonsverdi (verdi av å utsette beslutninger)

liten

moderat

moderat

liten

2

4

3

1

Trafikantnytte

Ikke Prissatte virkninger

Samlet rangering etter samfunnsøkonomisk
lønnsomhet

Alle konseptene gir svært høy netto nytte fra om lag 24 milliarder til 30 milliarder over en
levetid frem til og med 2037. Som vi ser av tabellen rangeres konsept 3 som det beste
konseptet dersom vi kun ser på prissatte virkninger. Konsept 2 er det nest beste
alternativet basert på de prissatte virkningene.
Med hensyn til ikke-prissatte virkninger vurderes konsept 2 og konsept 3 å medføre en
vesentlig forverring sammenlignet med dagens situasjon med hensyn til personvern.

Ikke-prissatte virkninger knyttet til muligheter for mer treffsikker prising av vei, redusert
provenytap og likere konkurransevilkår for godstransport gjør at vi rangerer konsept 4
foran konsept 1.
Konsept 2 og 3 innehar betydelig større usikkerhet knyttet til både kostnader og potensial
for realisering av nytte.
Forholdene beskrevet under kapitlet om realopsjoner og fleksibilitet tilsier at det ikke vil
være hensiktsmessig å fatte en endelig beslutning om å realisere disse konseptene
allerede nå.
Vi vurderer konsept 4 som det samfunnsøkonomisk beste alternativet. Konseptet vil
kunne realisere betydelig nytte tidlig,.
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Risikovurdering Utredningen har videre sett på seks ulike risikoområder:
1) Prosjekt størrelse og kompleksitet: Konsept 2 og konsept 3 er store programmer med lang
varighet (5-6 år) med omfattende teknologiinvesteringer. Konsept 1 på om lag 3 år er
moderat, mens konsept 4 er noe større spesielt hvis man gjør steg 1 og 2 i parallell.
2) Krevende regelverk: Regelverket på veibruk og bompenger er omfattende både i Norge og
på EØS området. Ingen av konseptene er rett frem, men konsept 4 er vurdert noe bedre enn
andre pga. at tunge kjøretøy med GNSS er etablert standard i EU. Videre så avgrenses det
mot lette norske nullutslippskjøretøy.
3) Personvernutfordringer: Konsept 3 har høy iboende personvernrisiko, og er det konseptet
som sannsynligvis blir vanskeligst å forene med retten til privatliv etter EMK art. 8 og
personvernregelverket. Det er korrektive tiltak som kan iverksettes ved at detaljerte data
forblir i kjøretøyet og kun et ekstrakt sendes videre til sentrale databaser. Utfordringene er at
industrien går motsatt vei med lite logikk og data i kjøretøy og mye sentral lagring i skyen.
Konsept 2 har noe mindre detaljer om bevegelse mht. at man kjører i by eller spredtbygd,
men teknologien vi har lag til grunn medfører sporing av kjøretøyets bevegelser. Konsept 1 og
Konsept 4 steg 1 er akseptabelt ift. personvern. Konsept 4 steg 2 (Tunge kjøretøy) er mindre
utsatt da det i høy grad er næringstransport
4) Samfunnsendring ved innføring av ny ordning: Konsept 2 og Konsept 3 innebærer en total
omlegging og treffer alle kjøretøy, det er håndterbart men utfordrende. Konsept 1 og Konsept
4 retter seg mot en mindre gruppe, og tar inn over seg læring trinnvis.
5) Manglende vilje til å bruke prismodell gir redusert gevinst:.Konsept 3 er 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. Utredningen indikerer kilometertakst på om lag 12 øre på landevei og
mer enn 2 kroner i storbyer og enda høyere i rushtid. Prosjektgruppen vurderer det slik at
dette er krevende å etablere.
6) Risiko ved å være først ute. Risiko er knyttet til feilinvesteringer i en fremtidig ordning,
teknisk og organisatorisk ift. at Norge er pioner. Teknisk og forskningsmessig er vi blant de
fremste land i verden, men konsept 2 og konsept 3 vil medføre at vi må ta en del veivalg som
første land i verden på lette kjøretøy. Konsept 1 og Konsept 4 er således mer tryggere, og
utfordringene er mer avgrenset ift. rapportering av kjørelengde.
Totalt sett er Konsept 1 og Konsept 4 vurdert til å ha en akseptabel risikoprofil

Samlet vurdering og anbefaling
Basert på samfunnsøkonomisk analyse, risikovurdering og måloppnåelse er det gjort en
samlet vurdering av de ulike konseptene. Vurderingen gir en rangering av de ulike
tiltakene. Prosjektet har sammenlignet fire konsepter mot et såkalt nullplusskonsept, som
er videreføring av dagens situasjon inkludert fjerning av alle rabatter for
nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter.
På bakgrunn av den samlede vurderingen har den tverretatlige prosjektgruppen og
styringsgruppen følgende rangering av konseptene:
1.

Konsept 4: Trinnvis implementering med to trinn (lette norske nullutslippskjøretøy og
tunge kjøretøy) anbefales for videre utredning.

2.

Konsept 1: Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy

3.

Konsept 3: Posisjonsbasert veiprising for alle kjøretøy

4.

Konsept 2: Sonebasert veibruksavgift by og land

Det anbefalte konseptet vil i trinn 1 både bidra til en mer treffsikker innkreving av
veibruksavgiften fra lette kjøretøy ved at alle kjøretøy dekkes, og sikre stabile inntekter til
staten. Videre vil trinn 2 gi et mer treffsikkert posisjonsbasert system for innkreving av
veibruksavgift fra tunge kjøretøy samtidig som like konkurransevilkår for godstransporten
sikres. Trinn 2 gir datagrunnlag for treffsikker prising i tråd med kostnadene for
samfunnet. Tiltaket vil bringe Norge i takt med Europa for øvrig, der en rekke land allerede
har innført ordningen, og den vil om få år innføres i Danmark. Samtidig kan flere
kjøretøygrupper etter hvert omfattes av ordningen for en mer presis prising av bruk av vei.
En slik trinnvis innføring vil gi erfaring med teknologien på en begrenset kjøretøygruppe
som kan danne grunnlag for utvidelse til flere kjøretøygrupper på sikt om det er ønskelig.
Ved å utvikle ordningen over tid sikres erfaring og risikoen ved å være først ute reduseres.
Anbefalingen har fått tilslutning i etatsledelsen hos både Skatteetaten og Statens
vegvesen. Konseptvalgutredningen gjennomgår ekstern kvalitetssikring (KS1) på oppdrag
fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Konseptvalgutredningen sendes
ut på offentlig høring i regi av Skattedirektoratet. Etter høring og KS1 utarbeides et
underlag for regjeringsbehandling av konseptvalg. KVU trinn 2 vil definere føringer for
forprosjekt, utrede nærmere anbefalt konsept, arbeide med roller og ansvar for
gjennomføring av et fremtidig forprosjekt og hovedprosjekt. Videre vil rammer for roller
7 og
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Dagens situasjon, problemanalyse, årsak og samfunnsmessige konsekvenser
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1

Problemanalyse

1.1

Fakta om dagens situasjon

1.2

Hovedformålene med veibruksavgift og bompenger

1.3

Introduksjon til hovedproblemet

1.4

Virkninger

Utgangspunktet for ethvert prosjekt er at man står overfor et problem som skal løses. Problembeskrivelsen skal gjøre rede for hvilke uløste problemer man
ser på og hva som tilsier at det offentlige bør iverksette tiltak på området. Det skal fremkomme hva som er problemets omfang, hvor alvorlig det er og hvem
som er eller blir berørt, uten å gå nærmere inn på hvordan problemet kan løses. Problembeskrivelsen må ta med både dagens problemer og forventet
fremtidig utvikling. Det bør gjøres en vurdering av hva som er årsakene til at problemene har oppstått.
Dette kapittelet omhandler hovedproblemet med dagens ordninger og beskriver hva problemet består i, hvordan det arter seg i dag og vil utvikle seg over tid
samt virkninger for samfunnet. Beskrivelsen behandler dagens ordninger med veibruksavgift og bompenger hver for seg og samlet.
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1.1 Fakta om dagens situasjon
1.1.1 Særavgifter og spesielt om veibruksavgift
Det følger av Grunnloven § 75 a at det er Stortinget som
skal vedta skatter, avgifter og toll, og at disse
skattevedtakene må fornyes årlig.
Særavgiftene legges på ulike objekt, og er i likhet med
merverdiavgiften, hovedsakelig indirekte skatter som i
større eller mindre grad veltes over til etterfølgende
omsetningsledd etter av avgiftsplikten har oppstått.
Særavgiftene er mangeartede og ivaretar en rekke ulike
formål. Enkelte særavgifter er rent fiskalt begrunnet, dvs.
at målet er å skaffe staten inntekter til å finansiere
offentlige utgifter. I tillegg benyttes særavgiftene også som
virkemiddel for å prise indirekte virkninger av forbruk,
produksjon mv som f.eks. miljøskadelige utslipp. Disse
avgiftene setter en pris på indirekte virkninger, og er med
på å sikre at forbrukerne tar tilstrekkelig hensyn til
kostnadene de påfører miljøet. Flere av særavgiftene er
knyttet til kjøretøy og drivstoff. Engangsavgift, vektårsavgift
omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift er lagt på
kjøretøyet og er uavhengig av bruken av kjøretøyet, mens
avgiftene på drivstoff er knyttet til bruken av kjøretøyet.
Rundskriv om særavgiftene er samlet på skatteetatens
hjemmesider.
Særavgiftssystemet er bygget på en registreringsordning
(frivillig eller pliktig) for de særavgiftspliktige som medfører
visse rettigheter og plikter. De registrerte særavgiftspliktige
egenfastsetter avgiftene gjennom særavgiftsmeldingen
(skattemelding for særavgift), som hovedregel den 18. hver
måned. De uregistrerte egenfastsetter på
tolldeklarasjonen ved innførsel av varer. Med
egenfastsetting menes at de skattepliktige fastsetter både

grunnlaget for, og beregner, avgiften selv.
Skatteetaten er innkrevingsmyndighet for alle særavgifter.
Innkrevingen skjer samtidig med at særavgiftsmeldingen
innleveres til Skatteetaten, og betalingsforfall sammenfaller
med frist for innlevering av denne.
Særavgiftene er i hovedsak innrettet som en
førsteleddsavgift noe som innebærer at det er produsent
eller importør som er avgiftspliktig. Unntak fra dette er
blant annet de ikke-bruksavhengige kjøretøyavgiftene som
er knyttet til å eie et kjøretøy. For de fleste særavgiftene
innebærer dette at den som anses som avgiftspliktig, kan
velte avgiften over på et senere omsetningsledd,
eksempelvis sluttbruker ved videresalg eller den som
er/skal bli eier av kjøretøyet. Dette i motsetning til
merverdiavgift der avgiftsplikten omfatter alle ledd i
omsetningskjeden frem til forbruker. Merk at for
merverdiavgift kan de avgiftspliktige virksomhetene
fradragsføre merverdiavgiften som virksomheten har
betalt ved innkjøp av varer og tjenester til virksomheten.
Videre innebærer en slik innretning at avgiftsplikten for
særavgift legges på relativt få aktører, noe som gir et
begrenset omfang og som medfører at avgiftene normalt
kreves opp til lave administrative kostnader.
I 2022 (per 15.juni) er det 2271 registrerte
særavgiftspliktige. Dette inkluderer ikke avgiftspliktige for
de ikke-bruksavhengige avgiftene (med unntak av
trafikkforsikringsavgiften).
Særavgifter kan være et egnet virkemiddel for å redusere
produksjon eller vri forbruk som er skadelige for miljø eller
helse, men det forutsetter at det som ønskes avgiftsbelagt,

passer inn i særavgiftssystemets rammer og oppbygging.
Med dette menes blant annet at det er et mål ved
utformingen av en særavgift at avgiften skal ha klare
avgrensninger både når det gjelder avgiftspliktens omfang
og hvem som er avgiftspliktig for å sikre
forutberegnelighet. Avgiftssystemet er vesentlig preget av
skreddersydde avgiftsgrunnlag og avgiftsberegning,
virkeområde, dokumentasjonskrav og fritak for den
enkelte avgiften. Videre fastsettes satsene i de årlige
stortingsvedtakene, noe som kan gjøre en fullt dynamisk
satsstruktur utfordrende.
Den årlige inntekten fra særavgiftene for 2021 var 88,1
milliarder kroner. Av dette utgjør kjøretøyavgiftene (de
ikke-bruksavhengige avgiftene) 19,36 milliarder kroner.
Inntektene går til statskassen uten noen form for
øremerking.
Kort om veibruksavgiften
Veibruksavgift på drivstoff er en særavgift som skal betales
til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av
følgende drivstoff:
• Bensin
•

Mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodiesel)

•

Bioetanol

•

Biodiesel

•

Naturgass og LPG

Ren biogass og hydrogen faller utenfor veibruksavgiftens
område.
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Det er enkelte unntak og fritak fra avgiftsplikten. Eksempelvis gis det fritak for bensin
til bruk for NATO og diplomater, og det ytes tilskudd til bensin for bruk i veiløse strøk.
Bruk av naturgass og LPG til annet enn framdrift av motorvogn er ikke omfattet av
avgiftsplikten. For diesel er det et eget system med merking av drivstoff for annen
bruk enn veibruk, og tilsvarende fritak for veibruksavgift.
I 2022 (per 15.juni) er det 49 registrerte virksomheter for veibruksavgift. Samlede
inntekter av veibruksavgiften i 2021 var på 14,7 milliarder kroner.
Veibruksavgiftens formål er, i tillegg til å skaffe staten inntekter, å prise de eksterne
kostnadene bruk av kjøretøy påfører samfunnet. Dette er eksterne kostnader knyttet
til ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige utslipp. Se underlag for
nærmere beskrivelse.
Avgiften kommer i tillegg til CO2-avgift på mineralske produkter. Selv om
veibruksavgiften bidrar til å redusere forbruket av bensin og diesel, så er CO2avgiften det primære virkemiddelet for å begrense utslipp av klimagasser fra
forbrenning av fossile drivstoff, ved siden av klimakvotesystemet.
Tabellen til høyre viser satsene for 2022 i veibruksavgiften på drivstoff, energiinnhold,
egenvekt og avgiftssats per energienhet. Det kommer frem av tabellen at
avgiftsnivået, målt i kroner per energienhet, fortsatt varierer mellom ulike drivstoff.
Ikke-bruksavhengige avgifter
Som nevnt ovenfor består kjøretøyavgiftene både av bruksavhengige og ikkebruksavhengige avgifter. De ikke-bruksavhengige avgiftene omfatter:
•

engangsavgift

•

vektårsavgift

•

omregistreringsavgift

•

trafikkforsikringsavgift

Tabell satser 2022
Drivstoff

Bensin
Bioetanol
Biodiesel

Mineraloljebasert
diesel
LPG
Naturgass

Avgiftssats 2022
kroner per liter1

Teoretisk
energiinnhold MJ
per kg1

Egenvekt
kg/liter

Avgiftssats 2022,
kroner per MJ

4,95

43,9

0,74

0,152

2,02

26,8

0,79

0,095

3,09

36,8

0,88

0,095

3,52

43,1

0,84

0,097

5,05

46,1

-

0,110

2,76

35,3

-

0,078

For naturgass per Sm3 og for LPG per kg.
Kilde: Miljødirektoratet (NIR 2021) og Skatteetaten.
1
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Trafikkforsikringsavgiften følger samme system som de
øvrige særavgiftene, og omtales ikke nærmere her. De
tre øvrige avgiftene myndighetsfastsettes, noe som
innebærer at skattemyndighetene
fastsetter avgiftsgrunnlaget og beregner avgiften ved at
det treffes et vedtak. Avgiftsberegningen skjer i
hovedsak på grunnlag av data fra kjøretøyregisteret hos
Statens vegvesen, som igjen er hentet fra kjøretøyets
samsvarssertifikat (COC) og typegodkjenning. Størrelsen
på engangsavgiften er i hovedsak basert på egenskaper
ved kjøretøyet som egenvekt, CO2-utslipp og NOXutslipp.
Skatteetaten er innkrevingsmyndighet også for
kjøretøyavgiftene. Det er melder av engangsavgiftspliktige kjøretøy som er ansvarlig for engangsavgiften
ved førstegangs registrering. Eier er ansvarlig ved
endringer på kjøretøyet og anses som avgiftspliktig for
andre kjøretøyavgifter.
Det primære formålet til disse avgiftene har, i likhet med
de øvrige særavgiftene, vært å gi staten inntekter. I
tillegg har de vært tillagt fordelingshensyn og har de
senere årene også blitt brukt til å påvirke sammensetningen av bilparken i retning av lav- og nullutslippskjøretøy. Vektårsavgiften har også et element av
veibruksprising ved at den tar hensyn til vektklasser og
utslippsklasser for tyngre kjøretøy. Disse hensynene
bidrar til tankegangen om et mer bærekraftig
bilavgiftssystem, både med hensyn til proveny og miljø.
1.1.2 Bompenger
Hjemmel for innkreving og bruk av bompenger på
offentlig veg er gitt i veglova §27 første til tredje ledd.
Hovedmålet med bompenger er finansiering av
infrastrukturtiltak uavhengig av prosjektets art. I
byområdene åpner imidlertid Veglova §27 for at
bompenger kan brukes både til finansiering og

trafikkregulering. Bestemmelsen for bompenger i by
innebærer at det kan fastsettes særskilte ordninger for
bompenger i byområdene, med takster som er tilpasset
de særskilte behovene i området, ut fra hensyn til
transportløsningene i området, arealbruken, lokalmiljøet
eller lignende hensyn. Bompengetakstene i
byområdene kan være basert på kjøretøyenes vekt,
påvirke valg av reisemiddel, variere ut fra tiden på
døgnet, variere ut fra de ulike kjøretøyenes
miljøegenskaper. Bestemmelsen for bompenger i
byområdene i §27 erstatter tidligere regelverk (lov og
forskrift) om vegprising/køprising i vegtrafikkloven § 7a,
jf. Prop. 82 L (2016-2017) og Innst. 299 L (2016–2017).
Et system med tids- og miljødifferensierte takster er
allerede tatt i bruk i de store byene Oslo, Bergen,
Kristiansand og Trondheim.
Bompenger kan i prinsippet brukes til finansiering av
alle tiltak som veglova hjemler, men
i praksis er bruksområdet for bompenger innsnevret til
å omfatte planlegging og anlegg av veg. Hjemmel til
innkreving av bompenger på privat veg er gitt i veglova
§56. Dette ligger utenfor mandatet for
konseptvalgutredningen.
For å unngå bindinger utover bompengeperioden, blir
det generelt ikke gitt tillatelse til å benytte bompenger til
vedlikehold og drift av offentlige veger. Veglova § 27
åpner for at bompengeinntektene i særskilte tilfeller
også kan anvendes til investeringer i kollektivanlegg og
drift av kollektivtrafikk. Også kostnader til
bompengeinnkrevingen og avvikling er omfattet av
hjemmelen.
Initiativ til et bompengeprosjekt kan komme fra lokalt
hold. Vegeier kan stimulere slike initiativ hvis det
aktuelle prosjektet vil bidra til utvikling av et godt
transportsystem, vil ha god samfunnsøkonomisk nytte,
og vil være mulig å finansiere helt eller delvis med

bompenger. Det skal være lokalpolitisk tilslutning til
bompengeprosjekter som fremmes for behandling i
Stortinget. Innkreving av bompenger for (del-)
finansiering av en utbygging foregår i dag gjennom
automatiske innkrevingspunkt på veg (bomstasjon). Et
bomsnitt kan bestå av en eller flere
bomstasjoner. Bomring er en serie
bomstasjoner/bomsnitt plassert rundt et byområde på
en slik måte at det ikke er mulig å passere gjennom
ringen uten å betale. Etterskuddsinnkreving skal være
hovedregelen, men parallellinnkreving kan benyttes i
begrenset omfang og hovedsakelig i bypakker. I tillegg
er det åpnet for forhåndsinnkreving i enkelte
ferjeavløsningsprosjekter.
Med forhåndsinnkreving menes innkreving av
bompenger før utbygging settes i gang. Inntekter fra
forhåndsinnkreving skal benyttes til å dekke
planleggings- og prosjekteringskostnader, inkl.
grunnundersøkelser, og rekvireres derfor samtidig som
de brukes.

Nytteprinsippet ligger til grunn for all
bompengeinnkreving i Norge. Det innebærer at de som
betaler skal ha nytte av prosjektet bompengene
finansierer. På samme måte må de som har nytte
av prosjektet være med å betale. Dette blir likevel
tolket slik at også de som får indirekte nytte av tiltaket,
for eksempel gjennom bedre framkommelighet på det
øvrige vegnettet i området, kan pålegges å betale
bompenger. Det vil spesielt gjelde for byområder med
bomringer. I praksis er det bomplasseringen som først
og fremst ivaretar nytteprinsippet i et innkrevingsopplegg. Takst- og rabattsystemet ivaretar behovet for
differensiering av betalingen mellom ulike kjøretøy.
Hovedaktørene i bompengeordningen er:
Kommune/fylkeskommune som generer
bompengefinansiering gjennom lokalpolitiske vedtak,16
samt gir tilslutning til endelig forslag til opplegg.
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Fylkeskommunen(/kommuner) bindende vedtak om å
stille garanti overfor bompengeselskapets långivere.
•
Oppdragsgiver, dette gjelder fylkeskommunene,
Nye Veier AS og Statens vegvesen. Utarbeider faglig
grunnlag for lokalpolitisk behandling og fremmer
forslag til departementet. Står for utbyggingen og
har rett til å rekvirere midler fra et bompengeselskap.
•

•

Bompengeselskap, tildeles tillatelse til
bompengeinnkreving mot plikt til å stille midler til
disposisjon for oppdragsgiver.
Utsteder, rett til å inngå brukeravtaler med bilister
og derigjennom kreve inn bompenger på vegne av
bompengeselskapene. Inngår avtale med brukerne
og fakturerer disse basert på mottatte
transaksjoner. Forholdet til bompengeselskapene
er regulert gjennom bilaterale avtaler.

•

Statens vegvesen, ansvarlig for drift av
kjerneløsningen.

•

Statens vegvesen Vegdirektoratet, kvalitetssikrer av
plangrunnlag som sendes departementet. Inngår
avtaler om finansiering og bompengeinnkreving
med bompengeselskapene. Takstmyndighet.
Godkjennings- og tilsynsmyndighet overfor aktører i
sektoren.

Ferjeoperatører kan i enkelte tilfeller være aktør i
bompengeordningen når ferjesambandet benyttes som
innkrevingspunkt for bompenger. Bompengene
kommer da i tillegg til betaling av ferjebilletten.
Innkreving av bompenger på et ferjesamband er etter
oppdrag fra et bompengeselskap. Ferjeoperatøren
rapporterer antall “passeringer” direkte til
bompengeselskapet og overfører innbetalingene til
bompengeselskapet manuelt.

Innkreving av bompenger er fullautomatisert:
• Bomstasjoner (eid av bompengeselskapene)
registrerer brikkenummer og kjennemerke for
passerende trafikk og sender passeringer og bilder
til kjernesystemene.
• Kjernesystemene (driftes av Statens vegvesen)
identifiserer og priser passeringer etter gjeldende
takst, rabatt, fritak og sender ferdig prisede
passeringer til innkrevingssystemene.
•

•

Utstederselskapets innkrevingssystem sender krav
til utstederens bombrikkekunder for
bompasseringer i hele Norge.
Bompengeselskapets innkrevingssystem sender krav
til utstederne og til eier av kjøretøy uten bombrikke
for bompasseringer i sine bomstasjoner.

Nettverket for elektronisk innkreving av bompenger på
det offentlige vegnettet benevnes som AutoPASS
Samvirket.
Det er åpnet for at ferjeselskaper kan søke som
operatør i AutoPASS Samvirket slik at brikken også kan
benyttes til betaling av ferjebilletten. Dette er ikke en del
av bompengeordningen, men en teknisk samordning
mellom bompenge- og ferjebetaling.
Takstretningslinjene er rammene for takst- og
rabattstrukturen for bompengeinnkreving på offentlig
veg. Takstretningslinjene er fastsatt på bakgrunn av
bestemmelser og føringer gitt av Stortinget og
Samferdselsdepartementet. Det er to takstgrupper i
Norge der skillet i all hovedsak går ved 3500 kg.
Gjennom stortingsbehandlingen av et nytt
bompengeprosjekt, legges rammen for takst- og
rabattopplegget, herunder en gjennomsnittstakst for
innkrevingen, dvs. gjennomsnittlig inntekt pr. passering
og det relative forholdet mellom takstgrupper.

Gjennomsnittstaksten skal gi bompengeselskapene
sikker inntekt uavhengig av sammensetningen av
kjøretøyparken. Disse rammene gjenspeiles i
prosjektavtalen som inngås med bompengeselskapet.
Stortinget har f.eks. besluttet at nullutslippskjøretøy
med brukeravtale og brikke skal ha rett på rabatt på
mellom 50 og 100 pst. Av det konvensjonelle kjøretøy
betaler. Høy andel av rabatterte passeringer i et
bomanlegg medfører økning i grunntakstene slik at
gjennomsnittstaksten opprettholdes.

For bompengepakker med parallellinnkreving gjelder
prinsippene for porteføljestyring. Dette innebærer at
utbyggingen må tilpasses bompengeselskapets netto
inntektsramme. Bompengeselskapet har fortsatt en
gjennomsnittstakst å forholde seg til, men må ha lokal
tilslutning for å kunne øke grunntakstene.
Oppdragsgiver kan da velge lave takster og redusert
utbygging i etterkant av stortingsbehandlingen av
prosjektet. Det særlig det vi kjenner som bypakker at
dette prinsippet gjelder.
Det er fortsatt bompengeselskapet som eier
innkrevingen og lokale ønsker om endringer i takstene
tas i dialogen om rekvireringsplanene. Som det er vist til
ovenfor er det bompengeselskapenes nettoinntekter
som er bestemmende for hvor mye oppdragsgiver kan
rekvirere fra bompengeselskapet i bypakker med
parallellinnkreving.

Bompengesystemet i Norge er satt opp slik at det ikke
skaper hindringer for framkommeligheten. Bilistene blir
imidlertid varslet med skilt om at de nå kjører inn i et
område med innkreving og kamera. I tillegg er det i de
fleste anleggene skiltet med takst (bomringer i by er
fritatt for skilting av takst). Fakturering av
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bompasseringene mottas i ettertid uten at bilisten må
foreta seg noe. Ved opprettelse av nye innkrevinger
kunngjøres dette i tråd med forvaltningslovens
bestemmelser slik at bilisten blir gjort kjent med
innkrevingspunkter, takster og rabattmuligheter.
En rekke utenlandske kjøretøy som kommer til Norge vil
allerede være utstyrt med brikke fra utstedere som er
godkjent i Norge og vil da behandles på samme måte
som norske brukere. Det er gjennom forskrift med
forankring i vegtrafikkloven fastsatt krav om
obligatoriske bombrikke for kjøretøy over 3500 kg.
Dette er en regulering innført ut fra
konkurransemessige hensyn innen tungtransporten.
Vegtrafikkmyndighetene utfører kontroll av brikkebruk
basert på daglig utlevering av lister fra
bompengesystemet. Hvis slike kjøretøy ikke allerede er
utstyrt med en godkjent brikke må de anskaffe en slik
ved kryssing av grensen inn i Norge. Utenlandske
kjøretøy i takstgruppe 1 uten brikke vil, på samme måte
som for norske kjøretøy uten brikke, identifiseres via
bilderegistering. Innkrevingen fra utenlandske kjøretøy
uten gyldig brukeravtale og brikke foretas via en felles
ordning etablert av bompengeselskapene.
Bompengeselskapene stilte i 2020 om lag 14 mrd.
2022-kr til disposisjon for oppdragsgiverne (utbyggere
av offentlig veg). Med unntak av pakker med
parallellinnkreving er dette knyttet til investeringer der
innkrevingen enda ikke er startet. Anslag for 2022 tilsier
at bompengeselskapenes bidrag vil øke til om lag 15,2
mrd. kr.

Rapporteringen fra bompengeselskapenes drift fra
2020 viser:
• Det var 342 bomstasjoner i drift fordelt på 66 ulike
bompengeprosjekt med om lag 740 innkrevingsfelt. I
tillegg var det innkreving på syv ferjestrekninger.
•

Det var det til sammen 986 mill. passeringer i norske
bomanlegg tilknyttet AutoPASS-systemet.

•

Totale bompengeinntekter: 11,5 mrd. kr

•

Bompengeselskapenes driftskostnader var på til
sammen 1 008 mill. kr, dvs. et gjennomsnitt på 1,02
kr pr passering

•

Ved utgangen av 2019 hadde de norske
bompengeselskapene en samlet gjeld på 63,1 mrd.
kr

Av alle passeringene i 2020 var 89,7 pst. knyttet til en
brukeravtale. Utdypende beskrivelse av
bompengeordninger finnes i vedlegg 1-2 Forhold og
regulering av bompengesektoren.
Bompengeinnkreving gir en mulighet til å realisere flere
prosjekter enn gjennom utelukkende statlige og
fylkeskommunale bevilgninger. De bompengefinansierte
veiprosjektene har gitt kortere reisetider, bedre
veistandard og redusert ulykkesrisiko.
I byområdene har bompenger bidratt med færre
kjøretøy, bedre luftkvalitet og økt satsing på
kollektivtrafikk. Bompenger vil gi viktige bidrag til
finansiering av veisektoren også i fremtiden. Samtidig vil
bompenger være et sentralt virkemiddel i bypolitikken,
både som inntektskilde og som trafikkregulerende tiltak
som lokale myndigheter kan benytte for å nå
nullvekstmålet og andre miljømålsettinger (Kilde NTP 20222033: 166).
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1.2 Hovedformålene med veibruksavgift og bompenger
Det overordnede formålet med veibruksavgiften er å skaffe staten inntekter og stille brukeren av veien overfor de
eksterne kostnadene som kjøringen medfører[1]. De eksterne kostnadene som veibruksavgiften tar sikte på å
prise inkluderer ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp[2]. Veibruksavgiften er i dag lagt
på omsetning av drivstoff, og omfatter ikke kjøretøy med nye teknologier som elektrisitet og hydrogen.
Hovedmålet med bompengeordningen er finansiering av infrastrukturtiltak uavhengig av prosjektets art.
Bompenger kan i prinsippet brukes til finansiering av alle tiltak på som veglova hjemler; planlegging, bygging,
vedlikehold og drift og vedlikehold av offentlige og private veier, jfr. Veglova § 1a. I praksis er bruksområdet for
bompenger likevel innsnevret til å omfatte planlegging og anlegg av veg. For å unngå bindinger utover
bompengeperioden, blir det generelt ikke gitt tillatelse til å benytte bompenger til vedlikehold og drift av
offentlige veger.
I byområder kan bompengetakstene innrettes som trafikkregulerende tiltak for å løse lokale utfordringer.
Takstene kan fastsettes blant annet for å påvirke valg av reisemiddel og styre trafikkstrømmene ved å variere ut
fra tid på døgnet. Videre kan takstene variere ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper eller lignende, jfr.
Veglova § 27 2. ledd. Bruk av bompenger forutsetter lokal tilslutning uansett om formålet er finansiering eller
trafikkregulering. Sammenhengen mellom betaling og nytte kan imidlertid være mindre direkte i byområder der
man lokalt velger å innrette bompengetakstene for å regulere trafikken.
Frem til 2017 har det vært vanlig at nullutslippskjøretøy ikke betaler bompenger. Innen det ordinære
takstsystemet fastsettes det en rabatt for nullutslippskjøretøy. Det ble i 2017 åpnet for at nullutslippskjøretøy
(definert som el- og hydrogen) kan belastes bompenger med mellom 0 – 50 prosent av full takst.
I budsjettforslaget for 2023 har Samferdselsdepartementet nå foreslått mulighet for lokale myndigheter til å øke
bompengetaksten for lette elbiler til 70%.
[1] NOU 2015:15 s. s. 73
[2] Prop. 1 LS (2021-2022) s. 179
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1.3 Introduksjon til hovedproblemet
Hovedproblemet består i at bilistene i stadig mindre grad dekker
samfunnskostnadene ved bruk av kjøretøy gjennom bruksavhengige
avgifter med videre. En stor andel av bilistene stilles ikke overfor
priser som reflekterer samfunnskostnadene knyttet til vegslitasje,
lokale utslipp, tidstap som skyldes kø og ulykker.
Virkningen av problemet er svikt i inntektene til staten. Økende andel
kjøretøy med teknologi som ikke bruker avgiftsbelagt drivstoff
forsterker problemet med fallende inntekter.
Forskjellen mellom brukerkostnadene og samfunnets kostnader ved
transport utgjøres av skadekostnadene. Samfunnskostnadene
kommer i form av kø, luftforurensning, ulykker, støy og veislitasje. Når
brukeren ikke tar hensyn til skadekostnadene omtales de som
eksterne kostnader.
Der det er et gap mellom brukerens og samfunnets kostnader kan en
avgift som er proporsjonal med de marginale skadekostnadene
innføres. Det er da ikke lenger snakk om en ekstern kostnad siden
transportbrukeren tar hensyn til skadekostnadene gjennom avgiften.
Skadekostnadene er da internalisert.
I byene kan formålet med bompenger og veibruksavgiften være til
dels overlappende. I tillegg til å skaffe staten inntekter, har
veibruksavgiften til hensikt å regulere trafikken ved å stille brukeren
overfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. Det er
samtidig åpnet for at bompenger i byområdene kan brukes til
trafikkregulering gjennom at takstene innrettes slik at de kan variere
etter tiden på døgnet og kjøretøyets vekt og miljøegenskaper. Et
system med tids- og miljødifferensierte bompengesatser er
allerede tatt i bruk i de store byene.
At dagens ordninger ikke er treffsikre nok for regulering av biltrafikken
i byområdene svekker også trafikkgrunnlaget for miljøvennlig
transport (kollektiv, sykkel og gange). Det gjør det samtidig økonomisk
vanskelig å etablere et konkurransedyktig tilbud av miljøvennlige
transportløsninger som et alternativ til bil, noe som igjen svekker
oppnåelse av nullvekstmålet.

Hovedproblem

Bilistene dekker i stadig mindre grad
samfunnskostnadene forbundet med bruk av vei

Veibruksavgiften er lite treffsikker

•

•
•

Veibruksavgiften reflekterer ikke i tilstrekkelig grad
samfunnskostnader ved bruk av kjøretøy på vei
Veibruksavgiften omfatter ikke nullutslippskjøretøy
Fanger ikke opp tid og sted

Fallende inntekter til staten

Mer bilkjøring enn det som er
bærekraftig i byene:

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.

•

Skjev byrdefordeling

•

Kø og trengsel

•

Veistøv, støy

Reguleringsmekanismen kan
bidra til redusert trafikk og
lavere inntekter enn forutsatt.
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1.3.1 Veibruksavgiften er lite treffsikker
Det overordnede formålet med veibruksavgiften på bensin og diesel, ved siden av å
skaffe staten inntekter, er å stille brukeren av veien overfor de eksterne kostnadene
som kjøringen medfører. De eksterne kostnadene som veibruksavgiften tar sikte på
å prise inkluderer ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.
Eksterne kostnader ved utslipp av CO2 til atmosfæren som følge av bruk av fossile
drivstoff i kjøretøy, prises primært gjennom den separate CO2-avgiften som legges
på mineralske produkter.
I dette avsnittet beskrives og dokumenteres de tre hovedårsakene til at
veibruksavgiften i dag fremstår som lite treffsikker.
Veibruksavgiften omfatter ikke ny kjøretøyteknologi
Kjøretøy med ny teknologi som ikke bruker avgiftsbelagt drivstoff omfattes ikke av
veibruksavgiften. Andelen bilister som ikke betaler, eller i redusert grad betaler,
veibruksavgiften er økende. Andel nullutslippskjøretøy utgjør 16 prosent av
trafikkarbeidet (2021 SSB). Veibruksavgiften på drivstoff omfatter de vanligste
drivstoffene brukt i forbrenningsmotorer, men omfatter ikke nullutslippskjøretøy og
hydrogen/brenselceller, og vil i mindre grad være treffsikker for kjøretøy med
hybridløsninger, andelen av slike utgjør 11 prosent (2021 SSB). Nye
fremdriftsløsninger og kombinasjoner av slike er under kontinuerlig utvikling.
Samfunnskostnaden knyttet til veislitasje, tidstap ved kø/trengsel, ulykker, støy og
lokal forurensning utgjør kostnadselementene som førere av nullutslippskjøretøy
ikke betaler for når de bruker veien, og som førere av hybridkjøretøy i mindre grad
betaler for. En nullutslippsbil har om lag de samme eksterne kostnadene som en
konvensjonell bil (se til høyre, hentet fra Statsbudsjettet)
Ifølge SSB har andelen nullutslippskjøretøy økt med 391,8% fra 2015-2020 og
utviklingen tilsier en eskalerende økning. Fra 2020-2025 forventes det at andelen
lette nullutslippskjøretøy på trafikkarbeid vil øke med 83% og andelen tunge vil øke
med 42%.
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Figuren under viser at de beregnede eksterne kostnadene fra lette kjøretøy vil stige
gjennom perioden. Figuren viser hvordan de eksterne kostnadene fordeler seg på
trafikkarbeid fra kjøretøy som bruker drivstoff som i dag er avgiftsbelagt og drivstoff
som i dag ikke er avgiftsbelagt. En stadig større andel av kostnadene vil komme fra
lette kjøretøy som bruker ikke avgiftspliktige drivstofftyper. Dagens innretning av
veibruksavgiften vil derfor over tid i mindre og mindre grad reflektere de faktiske
eksterne kostnadene ved trafikkarbeidet.
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Figur: Samlede eksterne kostnader fra veitrafikk (fratrukket CO2) og inntekt fra veibruksavgiften i faste 2022 millioner kr
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Figuren viser avvik mellom de samlede eksterne kostnadene fra veitrafikken og de samlede
inntektene fra veibruksavgiften. Avviket mellom inntekter og kostnader vil øke.

Figur: Eksterne kostnader for lette personbiler i millioner kroner fordelt på kjøretøy med avgiftsbelagt og ikke-avgiftsbelagt
drivstoff, i faste 2022-kroner. Kilde: prosjektets beregninger

Elektrisitet, hydrogen og biogass er ikke omfattet av veibruksavgiften.
Elektrifiseringen innebærer at en stadig større andel av veitrafikken ikke er ilagt en
veibruksavgift som priser de eksterne kostnadene bilbruken medfører. Manglende
prising av eksterne kostnader kan føre til økt trafikkvolum og økte eksterne
kostnader ved veitrafikk. Dersom veibruksavgiften hadde priset de eksterne
kostnadene fult ut, ville inntekten fra veibruksavgiften tilsvart summen av de
eksterne kostnadene. Figuren under viser fremskrevet ekstern kostnad fra
veitrafikken sammen med fremskrevet inntekt fra veibruksavgiften.
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Dagens innretning mangler prising av tid og sted for kjøring
Veibruksavgiften på drivstoff er innrettet på lignende måte som en flat
kilometeravgift ved at forbruk av drivstoff gir et visst uttrykk for utkjørt distanse.
Avgiften treffer samtidig også drivstofforbruk ved tomgang. De eksterne kostnadene
ved ulykker, lokale utslipp, kø og veislitasje vil imidlertid avhenge av bl.a. kjøretøytype
og tidspunktet og sted for kjøringen. De marginale eksterne kostnadene er slik ikke
nødvendigvis proporsjonale med drivstofforbruket, og veibruksavgiften på drivstoff
vil derfor ikke prise disse kostnadene på en treffsikker måte. Dette fører til vesentlig
for lav prising i større byer, spesielt av kø, og gir i noen grad for høy prising av veibruk
i spredtbygde strøk.

Figuren viser at en nullutslippsbil har om lag de samme eksterne kostnadene som en
konvensjonell bil. Dette skyldes at en svært liten del av de eksterne kostnadene er knyttet
til egenskaper ved motoren. De eksterne kostnadene varierer imidlertid betydelig med
hvor kjøringen finner sted og er vesentlig høyere i tettbygde strøk enn i spredtbygde
strøk.
Det er gjennomsnittlige kostnader over døgnet for personkjøretøy som vises i figuren
under. Den skjuler derfor betydelige tidsvariasjoner i de eksterne marginale kostnadene,
særlig i tettbygde strøk, og tar ikke høyde for øvrig typer kjøretøy.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig eksterne marginale kostnader (utenom
utslipp av CO2) over døgnet ved bruk av personbil. 2021-kroner per km (TØI oppgir
kostnadene i 2019-kroner. Disse er omregnet til 2021-kroner ved hjelp av
konsumprisindeksen).

Kilde: Transportøkonomisk institutt, Statistisk Sentralbyrå og Finansdepartementet
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Veibruksavgiften tar ikke tilstrekkelig hensyn til de samfunnsmessige kostnadene bruken
av kjøretøy medfører
I dagens situasjon dekker inntekten fra veibruksavgiften kun en mindre andel av de
samlede eksterne kostnadene. Som følge av overgang til nullutslippskjøretøy vil
inntekten dekke en stadig mindre andel de eksterne kostnadene, og vil over tid kun
dekke kostnadene knyttet til veislitasje som utgjør den minste andelen av de
samlede eksterne kostnadene. Det er dermed ikke sagt at optimal innretning av
veibruksavgiften er det samme som å sette nivået på veibruksavgiftene lik
skadekostnadene fra veitrafikken i dag. Når veibruksavgiften øker, vil
skadekostnadene endres fordi trafikksituasjonen endres. Samtidig vil
bompengeinnkreving bidra til internalisering av kostnadene knyttet til bruk av vei
Figuren under viser i hvilken grad inntekten fra veibruksavgiften dekker de samlede
eksterne kostnadene ved trafikkarbeidet fordelt på slitasje, ulykker, støy, kø og lokale
utslipp. Som vi ser av figuren utgjør kø den største andelen av kostnadene, etterfulgt
av støy, lokale utslipp, ulykker og veislitasje. Figuren viser også i hvilken grad
eksisterende bompengeinnkreving bidrar til internalisering av de eksterne
kostnadene, i form av å stille bilistene ovenfor bompriser som til en viss grad bidrar
til å redusere transportomfanget og redusere eksterne kostnader.
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1.3.2 Bompenger brukt til flere formål samtidig gir utfordringer
Bompengeordningene i byene har flere formål. De skal bidra til å finansiere
samferdselsprosjekter, gi mindre køer og lavere helse- og miljøskadelige utslipp, samt
bidra til oppnåelse av nullvekstmåler i personbiltransporten og overgang til
nullutslippskjøretøy.
Regjeringen satte i 2019 ned et ekspertutvalg som har sett på det framtidige inntektsbildet
for bomringene. Ekspertutvalget peker i sin rapport på utfordringer knyttet til at
bompengeinnkreving i byene har flere formål fordi noen av disse står i motstrid til
hverandre. For eksempel vil nullutslippskjøretøyfordeler gi økt trafikk og mer kø. Bruk av
ett spesifikt virkemiddel for å oppnå flere ulike mål er dermed krevende. Fritak og
reduserte takster for nullutslippskjøretøy reduserer bompengeinntektene, og undergraver
dermed deres bidrag til å finansiere kollektivtransport, sykkelveger og andre tiltak i
bypakkene. Videreføring av finansieringsbidraget krever et visst transportvolum.
Det er lagt til rette for bruk av bompenger som trafikkregulerende virkemiddel i
byområder gjennom et system med miljø- og tidsdifferensierte takster. Bompenger skal
samtidig sikre nødvendig finansiering av tiltak i bypakkene. Hensynet til finansiering
innebærer at midlene som kan rekvireres fra bompengeselskapet til utbygging, avhenger
av bompengeselskapets inntekter. Ordningen er lagt for å sikre bompengeselskapet og
evt. garantister mot risiko for inntektstap som følge av bruken av systemet til regulering av
trafikk. Ved fastsettelsen av takstene må en derfor ta hensyn til at regulering av trafikken
kan føre til reduserte bompengeinntekter.
En analyse av trafikale og økonomiske effekter av innføring av tidsdifferensierte
bompengetakster i Bergen viste eksempelvis at ordningen medførte redusert inntekt i
bypakken. Inntektene fra bomringen var 15,8 prosent lavere enn hva man på forhånd
estimerte. Omtrent halvparten av forskjellen skyldtes stor vekst i andel
nullutslippskjøretøy. Vekst i nullutslippskjøretøyandelen ble ikke tatt i betraktning da
prisnivået ble bestemt. Resten av forskjellen skyldes en større trafikkavvisning enn det
man forutså, både i- og utenfor rushtiden. I dialog med Vestland fylkeskommune ble det
opplyst om at redusert inntekt en umiddelbar virkning som stabiliserte seg igjen over tid.
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Inntekt veibruksavgift

Inntekt veibruksavgift og bompenger

Bompengeordningen har nasjonale rabattordninger og fritak som svekker effekten av
bompengetakster fastsatt for å regulere trafikken, og som ikke er forenelig med prinsippet
om at “forurenser betaler”. Bompengeordningen er videre basert på punktvis innkreving
ut fra nytteprinsippet. Det svekker treffsikkerheten til bompenger som trafikkregulerende
virkemiddel fordi en del av trafikken ikke fanges i bomstasjonene.
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Kollektiv, sykkel og gange evner ikke å konkurrere med personbilen som fremkomstmiddel
Trafikkgrunnlaget for kollektiv, sykkel og gange svekkes som følge av økt bruk av
personbil. Dette har ført til en negativ spiral for kollektivtilbudet med færre reisende,
lavere billettinntekter og kutt i tilbudet. Prognoser fra TØI Fridstrøm (2021) viser at
med dagens nullutslippskjøretøypolitikk vil personbilen fortsette å dra fra bussen. Til
tross for at nullutslippskjøretøy samlet sett (globalt og lokalt) har betydelig lavere
utslipp enn kjøretøy med forbrenningsmotor vil økt biltrafikk i bysentra likevel belaste
lokalmiljøet med støy og svevestøv samtidig som nullutslippskjøretøy skaper de
samme utfordringene knyttet til blant annet kø og parkering.
I byområder kan bompengetakstene innrettes som trafikkregulerende tiltak for å
løse lokale utfordringer. Takstene kan fastsettes blant annet for å påvirke valg av
reisemiddel og styre trafikkstrømmene ved å variere ut fra tid på døgnet. Videre kan
takstene variere ut fra de ulike kjøretøyenes miljøegenskaper eller lignende, jfr.
Veglova § 27 2. ledd. Bruk av bompenger forutsetter lokal tilslutning uansett om
formålet er finansiering eller trafikkregulering. Sammenhengen mellom betaling og
nytte kan imidlertid være mindre direkte i byområder der man lokalt velger å innrette
bompengetakstene for å regulere trafikken.
Innen det ordinære takstsystemet fastsettes det en rabatt for
nullutslippskjøretøy. Det er åpnet for at nullutslippskjøretøy (definert som el- og
hydrogen) kan belastes bompenger med mellom 0 – 50 prosent av full takst. Det er
opp til lokale myndigheter å tilslutte seg rabatter for nullutslippskjøretøy i tråd med
disse retningslinjene. Rabatten bidrar til å svekke effekten av bompengetakster
innrettet som trafikkregulerende virkemiddel i byområder. I budsjettforslaget for
2023 har Samferdselsdepartementet imidlertid foreslått mulighet for lokale myndigh
eter til å øke bompengetaksten for lette elbiler til 70%.
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1.4 Virkninger
1.4 Virkninger: Dagens ordninger gir finansieringsutfordringer for staten, negative
fordelingsvirkninger for bompengeprosjekter og uønsket trafikkfordeling
Her beskrives de viktigste virkningene som problemet skaper og en vurdering av
hvordan disse vil utvikle seg over tid hvis problemene ikke løses.
1.4.1 Økt andel nullutslippskjøretøy og mer effektive kjøretøy gir svikt i inntektene fra
veibruksavgiftene
Elektrisitet, hydrogen og biogass er ikke omfattet av dagens ordning for
veibruksavgiften. Elektrifiseringen av veitransporten, ved helelektriske eller hybridelektriske kjøretøy, i tillegg til økt bruk av hydrogen og biogass, gir svikt i inntektene
fra veibruksavgiften.

Dersom nullutslippskjøretøy får reduserte rabatter vil grunntakstene kunne reduseres.
I 2050 må grunntakstene økes med om lag 75 pst. i forhold til dagens nivå for sikre
samme gjennomsnittstakst som i dag. I disse beregningene er det lagt til grunn at
nullutslippskjøretøy betaler 50 pst. av ordinær takst.

Inntektene falle fra både bensin og diesel. Årsaken skyldes utviklingen i forventet
trafikkarbeid og en forventet reduksjon i bruk av fossilt drivstoff og en overgang til
bruk av nullutslippskjøretøy. Årsakene til fallende inntekter kan være flere, for
eksempel kan noe av frafallet skyldes reduksjon av veibruksavgift som kompensasjon
for økt CO2-avgift og endret atferd som følge av pandemien. I 2050 er det anslått at
de samlede inntektene fra veibruksavgiften er på ca. 1 700 millioner kroner som er
en reduksjon på ca. 88 prosent sammenlignet med inntektsnivå i 2021 på 14 740
millioner kroner.
Dette skaper utfordringer for finansiering av samfunnsoppgaver. Etter hvert som
andelen kjøretøy med ny teknologi uten avgiftsbelagt drivstoff øker, vil inntektene
reduseres, til de bortfaller helt ved utskifting av kjøretøyparken per ca. 2050.
1.4.2 Økt andel nullutslippskjøretøy vil gi økte grunntakster og svekkelse av
nytteprinsippet
Innen bompengeordningen er det fastsatt nasjonale bestemmelser om at takstene
for kjøretøy som ikke bruker avgiftsbelagt drivstoff (nullutslippskjøretøy) ikke kan
overstige 50 pst. av det konvensjonelle kjøretøy betaler. Bompengeselskapene blir
stilt ovenfor en ramme for innkrevingen målt i gjennomsnittlig inntekt pr passering
(gjennomsnittstakst).
En sammensetning av trafikken med økt andel rabatterte passeringer, herunder
nullutslippskjøretøy, innebærer at sammenhengen mellom nytte og betaling svekkes
og at grunntakstene må økes for at bompengeselskapet skal kunne sikre sine
finansieringsforpliktelser. Som det går fram av figuren til høyre, vil det bety at
grunntakstene i 2030 må være om lag 30 pst. høyere enn i dag, målt i faste 2022-kr.

1.4.3 Dagens ordninger for prising av bruk av vei stimulerer til mer bilkjøring på bekostning av
kollektiv, sykkel og gange
God mobilitet er en forutsetning for økonomisk vekst og sysselsetting over hele landet.
Samtidig er det en utfordring med trafikkvekst i byområder spesielt, og vekst som skyldes
at brukeren ikke betaler for de kostnader som bilkjøring påfører samfunnet generelt.
De største driverne for trafikkvekst er befolkningsvekst og økonomiske vekst. I tillegg
bidrar bedre infrastruktur til vekst i mobilitet. Økt andel nullutslippskjøretøy fører til økt
trafikkarbeid (flere utkjørte kilometer) både i og utenfor byene. Med dagens veibruksavgift
betaler ikke nullutslippskjøretøyene for kostnader denne kjøringen påfører samfunnet.
Økt trafikk i bysentra skyldes blant annet at det har blitt rimeligere i å benytte
nullutslippskjøretøy, da de er unntatt for veibruksavgift og har redusert/gratis
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på parkeringsarealer og en negativ utvikling for lokale miljøutfordringer som støy- og
støvplager.

at økte grunntakster vil gi økt avvisning for de som fortsetter å kjøre konvensjonelle
kjøretøy og de som allerede bruker nullutslippskjøretøy.

Endring av reisemønsteret ved økt personbiltrafikk fører igjen til at færre benytter
kollektivtilbudet, som da på sikt kan komme til å reduseres.

For stor avvisning gir finansielle utfordringer for bompengeselskapene overfor sine
kreditorer og øker dermed risikoen for evt. garantister. Denne problemstillingen gjelder
først og fremst for prosjekter med etterskuddsinnkreving der bompengeselskapet allerede
har stilt med midler til en utbygging. I bypakker med parallellinnkreving kan
bompengeselskapet regulere bortfallet av trafikk og inntektstap, gjennom reduserte
utbetalinger til utbygger (oppdragsgiver). For stor trafikkavvisning vil verken være
bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tall fra SSB viser at samlet kjørelengde i Norge øker jevnt. I 2021 var samlet
kjørelengde for alle kjøretøy 45 100 mill. km, en økning på 1,1 prosent de siste fem
årene. I samme periode øker samlet kjørelengde for personbil med 0,7 prosent,
mens den reduseres med nesten 12 prosent for busser. Tallene preges trolig av
pandemien, men har per 2022 ikke stabilisert seg på tidligere nivå. For små
godskjøretøy er det en økning på 2,8 prosent, mens kjørelengden for store
lastekjøretøy øker med 4,2 prosent i samme periode. Gjennomsnittlig kjørelengde
per kjøretøy går imidlertid ned for alle kjøretøysegmenter, og var for personkjøretøy
11 300 km i 2021, en nedgang på 7,5 prosent fra 2016.

Diesel
2020

Bensin
2020

0,3 % Endring siste fem år

-26,7 % Endring siste fem år

1 246 671 personkjøretøy
Elektrisk
2020

340 002 personkjøretøy
391,8 % Endring siste fem år

950 131 personkjøretøy
Hybrider og annet
2020

272 554 personkjøretøy

Tallene over viser at innenfor personbilsegmentene er det en økning i
antall nullutslippskjøretøy, en nedgang i bensinkjøretøy og stabilt nivå på
dieseldrevne personkjøretøy de siste 5 år.
For stor trafikkavvisning
Det er uklart hvordan økte grunntakster i bompengeprosjektene vil påvirke den
samlede trafikken. Det er grunn til å tro at de som går over fra konvensjonelle
kjøretøy til rabatterte nullutslippskjøretøy vil kjøre mer. Det er samtidig grunn til å tro

Bompengeselskapenes inntekter fra bommene skal dekke selskapets forpliktelser overfor
utbygger av offentlig veg, herunder finansielle kostnader og kostnader forbundet med
innkreving av bompengene. Bompengeselskapenes finansielle risiko er størst i prosjekter
med etterskuddsinnkreving, dvs. selskapet har allerede stilt fullt ut med midler overfor
utbygger før innkrevingen starter. I prosjekter som bypakker med parallellinnkreving,
foregår innkrevingen parallelt med utbyggingen og bompengeselskapet kan ikke tillate
utbygger å rekvirere midler utover det de faktiske inntektstømmene tillater. Det er
forutsatt at prosjekter som bypakker skal porteføljestyres.
Dette innebærer at ved reduserte rom for rekvireringer fra bompengeselskapet eller ved
kostnadsøkning på enkelte prosjekter skal dette dekkes opp gjennom å kutte i
tiltakslisten.
Den nasjonale rabattordningen for nullutslippskjøretøy på mellom 50 til 100 pst. av
taksten for konvensjonelle kjøretøy, innebærer at ved vekst til nullutslippskjøretøyparken
vil grunntakstene øke. Dette for å kompensere for inntektsbortfallet som følge av rabatten
overfor nullutslippskjøretøyene.
I prosjekter med etterskuddsinnkreving er dette et problem for bompengeselskapet og
evt. garantist om avvisningen blir for stor. I disse tilfellene vil bedriftsøkonomiske
prinsipper gjelde for takstfastsettelsen, noe som innebærer at bompengeselskapet og
garantist må sette takstene slik at forpliktelsene overfor kreditorene blir dekket. I bypakker
med parallellinnkreving kan stor avvisning bli et problem for utbygger som dermed ikke får
rekvirert nødvendige midler fra bompengeselskapet for å få gjennomført planlagt
utbygging.
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2. Behovsanalyse

Politiske føringer, samfunnsutvikling og interessentbaserte behov
Overordnede og operasjonelle behov og vurderinger
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2

Behovsanalyse

2.1

Politiske føringer

2.2

Samfunnsmessig utvikling

2.3

Overordnede behov – oppsummering og vurdering

2.4

Interessentbaserte behov – brukerbehov

2.5

Operasjonelle behov – oppsummering og vurdering

Behovsanalysen tar utgangspunkt i problembeskrivelsen, men fokuserer mer på hvilke ytelse brukere og andre interessenter trenger for å løse eller begrense
det aktuelle problemet.
Behovsanalysen skal:
•

Beskrive bredden i aktuelle, konkrete behov relatert til problembeskrivelsen

•

Gi oversikt over de viktigste berørte gruppene med en oppsummering av deres mest sentrale behov (interessentanalyse)

•

Forklare sammenhengen mellom identifiserte behov og problemets årsaker og konsekvenser

•

Gi en vurdering av styrken i de ulike identifiserte behovene, og peke på hvilke behov som er av størst betydning for å utløse ønskede virkninger

•

Synliggjøre og avveie motstridende behov og/eller eventuelle interessekonflikter

Det er gjennomført en bred behovsanalyse som har ledet frem til hvorfor det er behov for tiltak på veibruksavgift- og bompengerområdet i nær fremtid. For å møte
Rundskriv R-108/19 sitt krav om at behovene skal vurderes i et samfunnsperspektiv, samtidig som man legger et godt grunnlag for det senere arbeidet med
mulighetsstudien, gjør vi også en vurdering av overordnede og operasjonelle behov. I dette kapittelet presenterer og vurderer vi brukernes behov. Metodisk har vi
kartlagt og utledet behov av politiske mål og ambisjoner, fremtidig utviklingstrekk og brukerbehov gjennom omfattende interessentoppfølging- og involvering supplert
med sekundære kilder fra litteratur og undersøkelser.
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2.1 Politiske føringer
Politiske føringer er normative behov som er utledet fra krav i regelverk og nasjonale
politiske krav og føringer. I dette kapittelet løftes følgende behov frem:
• Behov for bærekraftig bilavgiftssystem som regulerer trafikken og sikrer stabile
inntekter for staten og til samferdselsprosjekter/infrastruktur
• Behov for en ordning som er forutsigbar, brukervennlig og effektiv
• Behov for å ivareta legitimitet og tillit til fremtidig ordning
• Behov for en ordning som understøtter klimamålene og nullvekstmålet
De politiske føringene vil inngå i en vurdering av de viktigste overordnede behovene.
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2.1.1 Behov for et system som regulerer trafikken og sikrer stabile inntekter for
staten og til samferdselsprosjekter/infrastruktur
Regjeringen har gjennom Nasjonalbudsjettet for 2021 uttrykt et ønske om et
bærekraftig bilavgiftssystem (Meld. St. 1 (2020-2021). I omtalen la de frem fem
prinsipper for et bærekraftig bilavgiftssystem, første gang introdusert av
Solbergregjeringen. Av prinsippene fremkommer det at systemet skal være
bærekraftig med hensyn til proveny og bærekraftig for miljøet, i en situasjon hvor alle
nye kjøretøy er nullutslippskjøretøy, og hvor konvensjonelle kjøretøy gradvis fases ut
av kjøretøyparken. Eksterne kostnader ved bruk av kjøretøy, unntatt utslipp av CO2,
er i følge meldingen enten ikke priset eller er priset på en liten treffsikker måte i dag.
Det legges betydelig vekt på å treffsikkert prise eksterne kostnader som oppstår ved
bruk av kjøretøy for hele kjøretøyparken, inkludert nullutslippskjøretøy som ikke
omfattes av dagens ordning for veibruksavgift. Meldingen ble vedlagt protokollen,
med andre ord har Stortinget tatt meldingen til orientering.
Fylkeskommunene har ansvar for finanseringen av veianlegg (Veglova) og er en viktig
regional utviklingsaktør. Gjennom de bompengefinansierte bypakkene har pt. ni
bykommunene forpliktet seg til å skaffe inntekter til finansiering av tiltakene i
byvekstavtalene.
Vurderingen i denne KVUen er å finne balansen mellom behovet for finansering av
både fiskale inntekter til staten og bompengeinntekter til samferdselsprosjekter og
behovet for trafikkregulering utgjør den viktigste politiske føringen. Fylkeskommunen
må i en fremtidig løsning sikres tilstrekkelige virkemidler for å ivareta sin rolle som
vegeier, regional utviklingsaktør og garantist for større prosjekter på andres vegnett
(riksveg). Bompengefinansierte bypakker må sikres mulighet for
tilstrekkelige inntekter fra bompenger, og derved oppnå belønningsmidler knyttet til
nullvekstmålet.
2.1.2 Behov for en ordning som er forutsigbar, brukervennlig og effektiv
Digitaliseringsrundskrivet H-5/21 omhandler blant annet brukeren i sentrum, digital
inkludering og personvern. I rundskrivet pkt. 1.1 står det at «Målet er at brukernes
møte med offentlig sektor skal oppleves sammenhengende og effektivt, som én
digital offentlig sektor». En overordnet føring er at det bak sammenhengende og
effektive tjenester ligger en effektiv organisering som muliggjør "mer for pengene".
«Digitalisering og innføring av ny teknologi muliggjør ofte nye måter å organisere
oppgaver og plassere ansvar på. Ikke bare innenfor en virksomhet eller en sektor, men
mellom virksomheter, sektorer, mellom innbyggere og forvaltning og mellom offentlig
forvaltning og privat tjenesteyting» (Veileder digitaliseringsprosjekter,
Finansdepartementet).

Altinnstrategi 2016 stadfester at «Offentlige virksomheter skal tilby effektive og
brukervennlige tjenester for innbyggere, virksomheter og forvaltning, og at tjenestene skal
benytte forutsigbare og robuste nasjonale felleskomponenter og -løsninger.»
Skatteetaten og Statens vegvesen har tatt disse føringene ned i sine styringsdokumenter:
• Det er en del av Skatteetatens strategiske ambisjoner å jobbe datadrevet og "sammen
fra start for raskere resultat" for å nå målene. Dette fremheves også i Skatteetatens
hovedmål der det heter at befolkning og næringsdrivende etterlever skatte- og
avgiftsregler samt at etaten skaffer tilveie registerdata av en god kvalitet. Tjenestene
skal ta utgangspunkt i brukernes behov, og inngå som en del av andre tjenester
brukerne forholder seg til (digitalt økosystem) (Skatteetatens strategi).
• I Tildelingsbrevet for 2022 til Statens vegvesen er tilgjengeliggjøring av offentlige
data og effektivisering trukket frem som et prioritert område. Det er et mål å legge til
rette for bedre bruk av de stadig økende mengde data som genereres i transportsektoren som grunnlag for bedre planlegging, trafikkstyring, samt en rekke andre
anvendelsesområder (Meld. St. 20 Nasjonaltransportplan 2022-2033, 2020-2021).

En side ved brukervennlighet er fokuset på digital inkludering som blant annet
fremheves i nye og oppdaterte krav til universell utforming av offentlige nettsteder og
applikasjoner som følge av EUs nye webdirektiv (Web Accessibility Directive).
Gjennomføring av direktivet i norsk rett ble vedtatt av Stortinget 28. mai 2021.
Vurderingen i denne KVUen er at en fremtidig ordning bør kunne løse behovet for å gi
brukerne god oversikt over hva det koster å bruke veien, og at det blir en effektiv
innkreving- og betalingsordning. Dersom veibruksavgiften skal oppleves sammenhengende for brukeren uavhengig av hvilket offentlig organ som fastsetter og
innkrever veibruksavgiften og bompenger, må mulighetsstudien i denne KVUen se disse
prosessene i sammenheng. Dette innebærer å undersøke på hvilke måter samarbeid og
samordning mellom veiforvaltere kan gi brukerne en forutsigbar, effektiv og trygg løsning
for å betale for veibruk. Organiseringen av en fremtidig ordning kan være en aktuell måte
å oppnå «mer for pengene» på og vil bli en del av vurderingen ved hvert av de nedvalgte
løsningsalternativene.
Vurderingen er videre at digital inkludering er et viktig prinsipp for arbeidet med
løsningsalternativer i denne KVUen. Dette betyr at alle som har tillatelse til å kjøre på
norske veier på en enkel måte skal kunne delta i en ordning for å betale for bruk av veien.
Dette skal kunne gjøres på en måte som er ikke-diskriminerende med hensyn på for
eksempel funksjonsnedsettelser. Det er viktig med kravet til like konkurransevilkår som
blant annet blir trukket frem i Nasjonal Transportplan. Det er viktig å se dette i et
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2.1.3 Behov for å ivareta legitimitet og tillit til fremtidig ordning
Rettferdighet og tillit til offentlige ordninger er et overordnet mål. At et av målene for
skatte- og avgiftspolitikken er knyttet direkte til fordeling fra rikt til fattig trekkes frem
blant annet i Prop. 1 LS Tillegg 1, kap. 2.2 (2021-2022).
I vurderingen av dette behovet vil denne KVUen trekke frem erfaringer fra andre land
som viser at legitimiteten til ordninger for veiprising er kritisk, og at dette er grunnet i
oppfatninger om hva som er rettferdig belastning for ulike grupper i samfunnet.
Om inntektene faller grunnet bl.a. økt andel nullutslippskjøretøy, så blir ikke
samferdselsprosjekter realisert. Det svekker tillitten til bompengesystemet. Et annet
forhold er at bomstasjonsplassering kan få store konsekvenser for fordeling av
utgiftene. At noen geografiske områder i f.eks. en bypakke får langt større belastning
enn andre, svekker tillitten til systemet. Dette ser man i dag i form av politisk
oppmerksomhet og mediebildet.
I dag har veibruksavgiften og bompengeordningen delvis overlappende formål om å
regulere trafikken. Som problembeskrivelsen tar for seg er ingen av disse ordningene
innrettet slik at de treffer godt nok, noe som bidrar til å svekke tilliten til ordningene.
Behov for å ivareta legitimitet og tillit til fremtidig ordning fordrer at brukerne forstår
hva det koster å bruke bil/veien, at det er en enkel ordning som samtidig gir innsikt i
prising. I tillegg kommer behovet for at avgiftsnivået må ses i sammenheng med
samlet beskatning av bilbruk Dette behovet kan være utfordrende å imøtekomme,
ulike løsninger vil måtte vurderes opp mot hvor godt de svarer ut disse behovene.
Behov for en trygg ordning som ivaretar den enkelte
Datatilsynet har etablert en egen strategi for et godt personvern i samferdselssektoren, der veiprising, tilkoblede kjøretøy og kollektivtransport er fremhevet som
prioriterte områder. Målsettinger for sektoren som fremheves er at den enkelte skal
kunne bevege seg og foreta reiser uten at det blir foretatt unødvendige registreringer og at aktørene i sektoren aktivt benytter teknologien til å ivareta personvernet
fremfor å utfordre det. Dette omfatter for eksempel dataminimalisering der det er
nødvendig å registrere data om ferdsel som kan knyttes til individer ut fra vektige
samfunnsinteresser eller berettigede private eller kommersielle interesser. Det
fremheves som viktig at innebygd personvern og personvern som standardinnstilling
kommer på plass i sektoren og at man søker åpenhet og informasjon om hvordan
personopplysninger lagres ved ferdsel i samfunnet.

Vurderingen i denne KVUen er at god og dokumentert informasjonssikkerhet i alle
informasjonssystemer som registrerer data om ferdsel som kan knyttes til enkeltindivider
må ivaretas. Både offentlige og private aktører, teknologiselskaper, operatører og
utstedere, forsikringsselskaper og myndigheter må etterleve Personopplysningsloven
og EUs personvernforordning. Disse føringene er nærmere behandlet i kapittel 4.
2.1.4 Behov for en ordning som understøtter klimamålene og nullvekstmålet
Norges klima- og miljømål stadfester at innen 2025 skal alle nye personkjøretøy og lette
varekjøretøy være nullutslipp, og alle nye bybusser være nullutslipp eller bruke biogass, og
at innen 2030 skal alle nye tunge varekjøretøy, halvparten av nye lastekjøretøy og 75 % av
nye langdistansebusser være nullutslipp (Stortingsmelding nr 1/2020-2021, kap 3.7.4).
Nullvekstmålet er at i byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy
reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med
kollektivtransport, sykling og gange. Tiltak for å nå nullvekstmålet for personbiltransporten følges først og fremst opp gjennom byvekstavtalene, som de største byområdene kan inngå med staten for å sikre ekstra finansiering av miljøvennlig byutvikling.
Et prinsipp om at forurenser betaler, at alle kjøretøy som bruker veien betaler for
belastningen det fører med seg, er forankret i målet om å fortsette satsingen på
byvekstavtaler for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i byområdene
gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange (Stortingsmelding nr 1/2020-2021, kap 3).
Som følge av den økende andelen nullutslippskjøretøy, er det forventet at inntektene fra
veibruksavgiften vil gå ned. Bompengeordningen på sin side brukes til å få flere til å velge
nullutslippskjøretøy. Bompenger er et godt incitament for å få folk til å velge nullutslippskjøretøy. Det er økende press på at også andre nullutslippsteknologier skal få
fritak/reduserte takster.
At en stadig økende andel bilister ikke betaler veibruksavgiften er i motstrid med
forurenser betaler-prinsippet. At nullutslippskjøretøy betaler redusert takst i byene bidrar
til at flere velger privatbil fremfor kollektiv, sykkel og gange . Dette er ikke hensiktsmessig,
og er dermed med på å svekke nullvekstmålet.
Vurderingen er at en fremtidig ordning ikke skal være til hinder for at nullutslippsmålene
kan nås som planlagt, herunder målet om tilnærmet nullutslipp fra varelevering i de
største bysentra innen 2030. Samtidig skal utredningen ta hensyn til teknologisk
utvikling, endrede behov og internasjonale drivkrefter i utviklingen av et
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framtidsrettet innkrevings- og takstsystem.

2.2 Samfunnsmessig utvikling
Utviklingen i samfunnet påvirker fremtidige behov og derved mulighetsrommet knyttet til
veibruksavgift og bompenger. Meld. St 20 (2020-2021) Nasjonal Transportplan 2022- 2033,
kapittel 2 om globale og nasjonale utviklingstrekk peker på hvordan ny teknologi gir stadig
større forretningsmuligheter. Befolkningsutvikling, bosetting, økonomisk vekst og nærings- og
handelsmønstre er viktige drivere for transport. Kunnskap om klimaendringer og
miljøutfordringer vil føre til endrede behov i transportsektoren.
Denne utredningen løfter frem trafikkveksten og teknologisk utvikling som de viktigste driverne
for fremtidens behov knyttet til veibruksavgift og bompenger.
Disse såkalte etterspørselsbaserte behovene vil inngå i en vurdering av de viktigste overordnede og
operasjonelle behovene.
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Framskrivingene av transportetterspørsel som er utarbeidet som grunnlag for
Nasjonal transportplan 2022–2033 viser forventet utvikling dersom det ikke
gjennomføres nye tiltak for å påvirke transportomfang eller
transportmiddelfordeling. Framskrivingene tar utgangspunkt i vedtatt politikk og
virkemiddelbruk, herunder vedtatte infrastrukturprosjekter og tiltak som vil medføre
en betydelig økning i andelen nullutslippskjøretøy . Framskrivingene baseres videre
på andre viktige drivere for transportutviklingen, som befolkningsutvikling og
inntektsvekst.
Framskrivingene indikerer at transportomfanget i Norge vil fortsette å øke. Det
anslås at innenlands motorisert transportarbeid vil vokse med 25 prosent for
persontransport og 29 prosent for godstransport (ekskludert råolje og naturgass)
innen 2050. Om lag halvparten av veksten forventes å komme innen 2030.
Veitransport har størst andel av persontransportarbeidet nasjonalt. Ifølge
framskrivingene vil veitransportens andel av transportarbeidet øke noe fram mot
2050, særlig for lange reiser. Samlet er det anslått en vekst i veitransport på 28
prosent fram mot 2050, mens det er anslått en samlet vekst i kollektivtransport på
18 prosent i samme periode (buss, tog, trikk, bane og båt).
Det forventes at kjøretøy med ny teknologi som bruker ikke avgiftsbelagt drivstoff vil
dominere trafikkarbeidet fremover mot 2050 som vist i figuren til høyre. Innen 2050
vil fossilt drivstoff kun utgjøre en liten del av det samlede transportarbeidet.
Det er viktig å bemerke seg at framskrivingene ikke tar høyde for at det innføres
restriktive tiltak mot bilkjøring (herunder parkeringsrestriksjoner, økte avgifter og
bilfrie bysentrum), utover noe bompenger, hvorav det meste er forutsatt avviklet
innen 2050. Hovedårsaken for hvorfor framskrivingene anslår en høyere vekst i
veitransport enn i kollektivtransporten er vedtatte utbyggingsprosjekter på vei og
elektrifisering av bilparken. Det er da lagt til grunn samme avgiftsnivå som i dag på

nullutslippskjøretøy. Det er også forventet en høy vekst knyttet til nybilsalg av
nullutslippskjøretøy, med lavere kilometerkostnader enn for dagens bilpark. Det er en
viktig grunn til at framskrivingene anslår en betydelig reduksjon i utslipp fra
transportsektoren, samtidig som veitransporten forventes å øke. Veksten av nybilsalg av
nullutslippskjøretøy er anslått til 90 % i 2025 og 95 % innen 2030.
Figuren under viser Fremskrevet samlet trafikkarbeid fordelt på kjøretøy med
forbrenningsmotor og nullutslipp 2022-2050, målt i millioner km.
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2.2.1 Forventet trafikkvekst og vridning mot kjøretøy med ny teknologi som bruker
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Forventet trafikkvekst er et utviklingstrekk som aktualiserer behovet for en ordning
som i større grad enn i dag klarer å kompensere for belastningen som trafikken
påfører samfunnet, herunder å regulere trafikken i byområder.
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Kilde: Sintef Notat 27. oktober 2020: Behandling av data og oppdaterte enhetspriser til prisnivå 2020,
tabell 12 og 13

Figurene på neste side viser hvordan transportarbeidet fordeles på henholdsvis personbil,
varebil, buss og lastebil. I tillegg viser figuren hvilken energibærer det er forventet at ulike
kjøretøy benytter.
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Trafikkarbeid – utviklingstrekk som vil påvirke behov for fremtidig løsning
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Man ser at personkjøretøy har det største trafikkarbeidet. Videre ser man at det er
diesel som i dag utgjør den største andelen av trafikkarbeidet, etterfulgt av bensin.
Trenden er imidlertid nedadgående for begge disse energibærerne, og innen 2025
vil elektriske kjøretøy produsere det meste av trafikkarbeidet. Diesel utgjør omtrent
alt trafikkarbeid for varekjøretøy i dag. Her ventes det også at elektriske kjøretøy vil ta
over, men noe senere enn for personbilene. Omtrent i 2030 ventes det at elektriske
varekjøretøy utgjør en like stor andel som diesel. For busser og lastekjøretøy
forventes det en tregere utvikling fra fossil til elektrisk, men noe raskere for buss enn
lastebil. Batteribusser vil i ca. 2040 utgjøre en like stor andel av trafikkarbeidet som
diesel. Her ventes også LNG-teknologi å utgjøre en stadig større andel av
trafikkarbeidet over tid. For lastebilene er det ikke forventet at batteri vil ta over
trafikkarbeidet sammenlignet med diesel, til tross for at trafikkarbeidet knyttet til
diesel synker og batteri tilsvarende øker gjennom perioden.
Overgang til ny kjøretøyteknologi, som med dagens innretning av veibruksavgiften og
bompengeinnkrevingen belastes lavere enn de avgiftsbelagte kjøretøyene, bidrar til
den forventede økningen i det samlede transportarbeidet. Dette gir behov for å se
på endringer i innretningen av ordningene for å bidra til å nå de overordnede
målsetningene for transportpolitikken.
For å møte den utfordring som trafikkveksten gir, er det nå og i fremtiden behov for
en god mekanisme for å regulere kø i rushtiden. Tidsdifferensierte takster i
bomringene fungerer i prinsippet godt med hensyn på å regulere trafikkmengden i
byene. Reduserte takster for nullutslippskjøretøy gjør at mekanismen med
tidsdifferensierte takster ikke fungerer så godt i praksis.
2.2.2 Ny teknologi og datagrunnlag i transportsektoren påvirker
forretningsmodellene og næringslivet
Ny teknologi og datautveksling påvirker forretningsmodeller og legger grunnlaget for
samhandlende intelligente transportsystemer. Tilgang til store datamengder i
sanntid gir grunnlag for mer dynamisk planlegging og styring av både privat- og
yrkestransport samt kollektivtilbudet.
Regjerningens ekspertutvalg for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur har
oppsummert følgende faktorer som viktige teknologitrender Norge og resten av
verden vil bli påvirket av:

•

Automatisering og autonomi - automatisering og autonomi er trender med flere
utviklingsnivå, fra automatisering av enkeltoperasjoner til autonome førerløse
framkomstmidler.

•

Elektrifisering - fortsatt innfasing av elektrifisering og nullutslippsløsninger vil prege den
norske transportsektoren.

•

Delingsmobilitet og sømløse reiser - digitalisering har endret forretningsmodellene i
mange bransjer, og vi ser det er blitt mer vanlig å leie enn å eie. Dette innebærer
mange nye tjenester som bildeling, sykkeldeling, mikromobilitet (som el sparkesykler),
samkjøring og taxitjenester.

•

Samhandlede intelligente transportsystemer - datautveksling gir muligheten til proaktiv
trafikkstyring og bedre muligheter for påvirkning av trafikal atferd, samtidig som tilgang
til store mengder data i sanntid kan gi simultan oversikt over reisebehov og
reisestrømmer, tilstand og fyllingsgrad kollektivtransport og kjøretøy.

EØS-notat i Norge (juni 2021) peker på at mobilitet og transportdata er ett av seks viktigste
områder (Viderebruksdirektivet 2018) Data som ressurs — Datadrevet økonomi og
innovasjon peker på hvordan offentlig tilgjengelige data kan benyttes for å skape
sammenhengende tjenester for brukere og i næringslivet Meld. St. 22 (2020–2021).
Utviklingen innenfor teknologi står høyt på agendaen i EU. I Europakommisjonens
strategi MOVE (EC Strategic Plan 2020-2024) vises det til et program for innovasjon i
transportsystemer. Europakommisjonen har også lansert en handlingsplan for ren,
konkurransedyktig og samhandlende transportsystemer.
Vurderingen er at transportdata er en ressurs som kan gi grunnlag for å koble sammen
flere relevante tjenester for brukerne i tilknytning til veiprising og bompenger.
Økosystemer for datadeling for næringslivet i Europa er i fremvekst, for eksempel
delingsplattformer for utvikling av produkter og tjenester innen transportsektoren (Catena
x 2021).
Teknologiutviklingen i næringslivet og innovasjonstakten i transportsektoren gir mange
muligheter for fremtidig system for veiprising av bompenger. Dette blir utforsket nærmere
i kapittel 5, Mulighetsrommet, i denne KVUen.
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2.3 Overordnede behov – oppsummering og behov
Overordnede behov
For å dokumentere hvorfor de identifiserte problemene er viktige å løse må de knyttes opp mot
problemforståelsen og samfunnsoppgavene som skal løses.
I vurderingen av overordnede behov utgjør politiske føringer og utviklingstrekk i samfunnet det
viktigste grunnlaget, disse er behandlet tidligere i dette kapittelet.
Vurdering av behovsstyrke og viktighet
Det gis en kortfattet vurdering av hva som er de viktigste behovene og i hvilken grad de kan løses.
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2.3 Vurdering av behovsstyrke og viktighet ved de overordnede behovene

I vurderingen av overordnede behov utgjør politiske føringer og utviklingstrekk i samfunnet det viktigste
grunnlaget, disse er behandlet tidligere i dette kapittelet.
Behovet for å minske avviket mellom eksterne kostnader og avgiftene
(veibruksavgift og bompenger)
Behovene som tillegges mest vekt i denne utredningen er todelt og
vektlegges like stor behovsstyrke. Det ene er behovet for forutsigbare
inntekter til bompengeprosjektene og til staten. Det andre er behovet
for et system som regulerer trafikken, spesielt i byområdene.
Et mer bærekraftig bilavgiftssystem som både evner å regulere
trafikken gjennom å påvirke adferd via prising, og som samtidig sikrer
stabile inntekter vil kunne bidra til å løse behovene.
Fallende inntekter fra veibruksavgiften vil for et gitt utgiftsnivå,
innebære at det må hentes skatteinntekter fra andre skatter og
avgifter som kan gi uheldige vridninger i forbruk eller produksjon
ellers i økonomien. Særavgifter som har til hensikt å korrigere for
eksterne kostnader vil ikke gi slike uheldige vridninger, og vil derfor
være å foretrekke fra et samfunnsøkonomisk ståsted.
Det er behov for en ordning som i større grad enn i dag klarer å
kompensere for belastningen som trafikken påfører samfunnet,
herunder å regulere trafikken i byområder. For å møte den utfordring
som trafikkveksten gir, er det nå og i fremtiden behov for en god
mekanisme for å regulere trengsel/kø i rushtiden.

Behovet for å regulere trafikken, særlig kø i byene løses delvis
gjennom bomringene i by der man kan bruke rushtidsavgift og for
eksempel utøke antall bomsnitt for å regulere trafikken mer
treffsikkert.
Behovene knyttet til nullvekstmålet kan delvis løses gjennom dagens
bompengesystem dersom man får mulighet til å øke takstene og se
på rabatter og fritaksordninger for nullutslippskjøretøy. Høyere priser
kan på sin side føre til for høy trafikkavvisning og dermed lavere
inntekter, så dette representerer en potensiell interessemotsetning.
Utviklingstrekkene i kjøretøyparken viser at nullutslippskjøretøy vil øke
kraftig i årene fremover og etter hvert utgjøre "den nye normalen". Det
betyr at det er behov for et skifte som legger til grunn at alle kjøretøy
som bruker veien er med og betaler for den belastningen man
påfører samfunnet (forurenser betaler). Likeledes vil nytteprinsippet
kunne styrkes med en ordning der nullutslippskjøretøy betaler
bompenger mer på linje med andre kjøretøy. Dette vil kunne bidra til å
møte behov for legitimitet og tillit til fremtidige ordninger.
Behovet for inntekter må balanseres mot andre samfunnsmål.
Dette er løftet frem under Mål og målkonflikt i kapittel 3.
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2.4 Interessentbaserte behov (brukerbehov)
I denne seksjonen presenteres behov som er utledet fra brukerinnsikten fra
dette utredningsarbeidet. For å kartlegge brukernes behov er det blitt gjennomført en rekke
dybdeintervjuer med brukere samt møter og innspillskonferanser med en rekke
av interessentene. For en fullstendig oversikt over fremgangsmåte, metode og oversikt over
hvem som er intervjuet, se vedlegg 2-4 Interessentbaserte behov.
Veibruksavgift og bompenger har mange interessenter. I tillegg til oppdragsgivere og
prosjekteiere har prosjektet identifisert 140+ interessenter. I arbeidet med brukerinnsikten
ble interessentene sortert i grupper med utgangspunkt i deres relasjon til veibruksavgift og
bompenger. Grupper med sammenfallende interesser ble gruppert sammen, se figur på
neste side over brukersegmentene.
Formålet med segmenteringen er å lettere kunne identifisere behovene som hver gruppe
har. Inndelingen har blitt gjort på bakgrunn av hvem som henholdsvis er betalere og
innkrevere.
Disse ni brukersegmentene er kartlagt med hensyn på interessentbaserte behov:
Interesse- og bransjeorganisasjoner

Offentlige tjenester

Operatører

Transportvirksomheter og tilbydere

Veiforvaltere

Næringsliv

Privatbrukere

Utstedere

Myndigheter (stat, fylke og kommune)
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Brukersegmentene viser grupper med sammenfallende interesser og roller
Privatbrukere

• Eier eller på annen måte tilgjengeliggjør
kjøretøy for dem som bruker veinettet
• Lette og tunge kjøretøy
• Små, mellomstore og store transportselskaper

• Eier og/eller bruker av (primært lette) kjøretøy i Norge
• Alle aktuelle drivlinjer
• Privatbrukere i storby, tettsted og spredtbygde strøk

Transportvirksomheter og tilbydere

Offentlige
tjenester

• Kollektivtjenester
• Veibaserte
kollektivleverandører
• Fergeselskaper

BETALE
• Interesseorganisasjoner
• Nærings- og
bransjeorganisasjoner

Veiforvaltere

Interesse- og
bransjeorg.

Brukersegmenter
INNKREVE

• Avgiftseiere, kontroll av fastsetting og
innkrevingsansvar
• Fylkeskommuner og kommuner
• Andre offentlige myndigheter

Utsteder

Myndigheter

• Mulige tilbydere for fastsetting og
innkreving, teknologiselskaper
• Drivkraft Norge og energistasjoner

Næringsliv

Operatører

• Utbygger
• Planlegge, finansiere, bygge, drifte og
vedlikeholde veinettet

• Innkrever fra brukere m/avtale
• 7 selskaper godkjent som AutoPASSutstedere

• 5 regionale
bompengeselskaper (RBPS)

• Aktører som betaler veibruksavgift og/eller bompenger
• Interesse- og bransjeorganisasjoner representerer begge perspektivene,- både innkreving og betaling
• Aktører med en rolle i fastsetting og innkreving av veibruksavgift og/eller bompenger
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2.4.1 Behov hos privatbrukere
Privatbrukere er innbyggere som eier eller bruker et lett kjøretøy/personbil i Norge.
Det er en gruppe som i overveiende grad må bekoste bompenger og veibruksavgift
ut "av egen lomme".
Behovene som er presentert i denne rapporten er sammenstilt basert på
eksisterende rapporter og funn fra dybdeintervjuer med et utvalg enkeltpersoner
satt sammen ut fra kriterier knyttet til eieform, type kjøretøy, familiesituasjon,
bruksmønster, bosted, geografi og økonomi innhentet særskilt for denne
utredningen.
2.4.1.1 Behov for enkel ordning
Privatbrukerne har behov for en enkel ordning som ikke fordrer for mye tidsbruk i
hverdagen. Dagens måte å betale bompenger på fungerer i så måte godt for brukere
med bombrikkeavtale. Ordningen for veibruksavgift er enkel i det den betales når
man kjøper drivstoff til kjøretøy med forbrenningsmotor. De med
nullutslippskjøretøy betaler ikke veibruksavgift i dag. Behovet er en enkel ordning.
Interesse- og bransjeorganisasjoner understreker også at systemet må være
forståelig for brukeren.

2.4.1.2 Behov for å forstå sammenheng mellom hva man betaler og hva man får igjen
Hva som ligger i de enkelte avgiftene knyttet til kjøretøy oppleves i dag som ikke
oversiktlig for bilistene. Når det gjelder veibruksavgiften så er den lite kjent og få er
kjent med hva avgiften går til og hvor stor den er. Ladekostnadene ved å bruke
et nullutslippskjøretøy er noe mer kjent, og det er antatt høyere bevissthet rundt
disse.
Bompengeordningen har vært gjennom en reform og har møtt på utfordringer med
forståelse og aksept enkelte steder. Noe av den hardeste motstanden kan virke å ha
lagt seg. Andelen som er mot bompenger til å finansiere vei er nede i 21% mens
andelen som er mot å finansiere bypakker er nede i 31 %. Selv byer som Bergen og
Stavanger der motstanden har vært sterkest har blitt mindre skeptiske (Norsk
Trafikkbarometer 2021). Mer kunnskap om hva bompengene går til skaper mer
positive holdninger (Holdningsundersøkelse for bomstasjoner, trafikk og
kollektivtilbud, 2022). Samtidig ser man at bompenger irriterer privatbrukerne mer i
by enn på landeveien (Norsk Trafikkbarometer 2021), noe som vi også finner igjen i
dybdeintervjuene der brukerne peker på at de i større grad skjønner hva de betaler
for ved bommer utenfor byene. Selv om det er aksept for bompenger så er det en

oppmerksomhet på at man trenger å se effektene fra bompenger i form av at veien blir
bedre eller at bompengene ikke samles inn etter at veien er finansiert. Man kan anta at
det å forstå sammenhenger også vil være et behov når det gjelder avgifter dersom
avgiftene endres og blir mer synlige.
Bompengekostnadene er det få av de intervjuede i denne KVU'en som har et aktivt forhold
til selv om man mottar faktura fra utstederselskapene, men man sjekker faktura ved
langturer og av nysgjerrighet noen ganger. Ingen av intervjuobjektene var i kategorien lavinntekt. Et tankevekkende funn i andre undersøkelser er at de med lavest inntekt som
også vil tåle økte kostnader mindre har mindre oversikt over hvilke kostnadsendringer de
kan tåle i tillegg til at de er mer avhengige av å bruke bil (Norsk Trafikkbarometer 2021).
2.4.1.3 Behov for en rettferdig fordeling av kostnader blant dem som bruker veien
Det er jevnt over aksept for bompengeordningen (Norsk Trafikkbarometer, 2021), noe våre
intervjuer reflekterer. Man aksepterer at det er dyrt dersom det er likt for alle. Det er
aksept for at alle som bruker veien skal betale for bruken (forurenser betaler), også
nullutslippskjøretøy. I Oslo viser siste undersøkelser at 61 % er for en ordning der kjøretøy
som forurenser mer skal betale mer og at 70 % mener det er riktig å ha en redusert takst
for nullutslippskjøretøy i bomringen. Av dem som er negative til bompenger peker 24 % at
årsaken til dette er på at ordningen er urettferdig og treffer feil. (Holdningsundersøkelse
for bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud, 2022 ). Det er forskjeller på by og land og vi ser
at 70 % av de som bor i tettbygde strøk mener at de som har de mest forurensende
bilene bør betale mer avgifter mot kun 57 % i spredtbygde strøk (Norsk Trafikkbarometer
2021).
Husholdningsøkonomien er utslagsgivende for om man anskaffer den bilen
som bruksmessig vil være mest fornuftig. I en hushold velger man eierform og
type kjøretøy ut fra en helhetlig vurdering av økonomien, behov
for transport/bruksmønster, vedlikeholds- og driftskostnader. Bompenger
og veibruksavgiften er to av flere utgiftsposter knyttet til bilbruk. Disse synes ikke å
være utslagsgivende for valg av kjøretøy. Det vil kunne være besparende for mange
som kjører langt eller mye i by å velge nullutslippskjøretøy, men det er ikke alltid
privatøkonomien tillater det. Flere trekker frem at det kan være billigere på kort sikt å
beholde den bilen man har, eller leie bil. Den neste bilen er en nullutslippskjøretøy, sier
bilistene som er intervjuet. Norsk Trafikkbarometer 2021 bekrefter men nyanserer også
41
dette bildet noe. 80 % av de som allerede eier nullutslippskjøretøy vil
velge det også neste
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gang, mot 36 % av eiere av kjøretøy med bensin som drivstoff og 38 % av dem med
diesel som drivstoff. Hvor en bor påvirker også holdningen, og man kan se at kun 27
% vil velge nullutslippskjøretøy neste gang i spredtbygde strøk mot 51 % av
privatbrukere i byer.

2.4.2.2 Behov for insentiver for å fremme grønne kjøretøysalternativer
Transportbransjen i Norge er fragmentert og består stort sett av en rekke mindre aktører
på både kunde- og leverandørsiden. De finnes også noen svært stor transportselskaper
som evner å investere i grønne kjøretøys- og logistikksystemer.

Miljøhensyn er en av faktorene som spiller inn for noen, men ikke i alle som ble
intervjuet. Det funnet er i tråd med utviklingsrtekk som viser at et synkende
antall mener at klimagassutslipp fra privatbilisme er et problem. Fra 60 % i 2017 til –
53 % i 2021 (Norsk Trafikkbarometer, 2021) og en nedgang i miljøhensyn som årsak
til positiv holdning til bompenger i Oslo (Holdningsundersøkelse for bomstasjoner,
trafikk og kollektivtilbud, 2022 ). Mange løfter frem at det er “den veien det går” med
kjøretøyteknologien. Utviklingen av kapasitet til å kunne kjøre lengre distanser samt
lastemuligheter synes i intervjuene å være mer utslagsgivende enn utsikten til å
betale mindre i bompenger og drivstoff, selv om dette er også en del av vurderingen.

Det grønne skiftet er i sterk utvikling og omleggingen til lavutslipps- og grønne løsninger
opptrer stadig oftere som krav fra offentlige innkjøpere av kollektiv- og transportløsninger,
sterkt drevet av Europeiske standarder. Det nordiske samarbeidet fremheves som viktig
for å sikre grønn innovasjon. Tungtransporten har ennå ikke bærekraftige løsninger da
teknologien ikke er modne for de tyngste, og at batteri vil ta for stor del av lastevolum etc.

2.4.2 Behov hos transportvirksomheter og tilbydere
Virksomheter innen vare- og persontransport er en gruppe som i stor grad
kan viderefakturere eller prise inn bompenger til kundene sine.
2.4.2.1 Behov for forutsigbarhet og langsiktighet
Felles for alle som opererer med kontrakter på leveranse av transportog kollektivtjenester er behovet for forutsigbarhet på kostnader som vil påløpe i
forbindelse med bompenger og veibruk. Virksomheter og tilbydere av
transporttjenester og kollektivtjenester priser inn sine kostnader i kontraktene. Vilkår
i kontrakter og ulike markeder varierer mellom offentlige tjenester og
varedistribusjon, men felles er at kontraktene gjerne går over flere år med opsjoner
på forlengelser, herunder for eksempel fergesamband. Både for kollektivselskapene
og leverandørene er forutsigbarhet det viktigste slik at man kan ta høyde for det og
ikke utløse for stor risiko. Endringer medfører kontraktsrisiko for begge parter. For
dem som opererer i spotmarkedet, særlig bygg- og anlegg og pakketransport så er
det avgjørende å kunne stille kjøper av tjenesten ovenfor priser som står til de
faktiske kostnadene til bompenger, kjøredistanse og tidsbruk på oppdraget. Endring
i takster ordinært og i rush, endring i antall bomsnitt ut/inn i sone, effekt av
makspris/pristak i bom pr måned er eksempler på vurderinger som må gjøres og er
utslagsgivende på pris. Kø er en risikofaktor ved at prisen og tidsbruken endres.

2.4.2.3 Behov for at det er likt for alle som konkurrerer i samme marked
Avgifter som ilegges næringstransport påvirker konkurransekraften til transportkjøperne,
både med hensyn til eksport og internt mellom områder/regioner/landsdeler i Norge, noe
som kan være til hinder for bedrifter i «høyavgiftsområder/strekninger». Virksomhetene
innen transport, bygg- og anlegg og turbuss er i stor grad utsatt for
internasjonal konkurranse. Marginene for lønnsomhet er små ettersom norske lønninger
og avgiftsnivåer er høyere og det er frykt for at de utenlandske
selskapene ikke kontrolleres ofte og godt nok med hensyn på bombrikker og innførsel av
drivstoff. Det er stor oppmerksomhet på like vilkår for alle som konkurrerer i samme
bransje. Ulike vilkår kan for eksempel være enkelte virksomheter som har fått
dispensasjon fra å betale bompenger etter søknad og drivstoffinnførsel hos
godstransport.
2.4.2.4 Behov for at avgiftsnivået for dem som bruker veien ikke blir for høyt
Både i drosjenæringen (utenfor by), turbussnæringen og i mindre varedistribusjon
og bygg- og anlegg, inkludert enkelte offentlige tjenester slik som buss for tog er det
en opplevelse av at marginene for lønnsom drift er blitt svært små og av prispress mellom
konkurrerende virksomheter. Summen av alle avgifter knyttet til kjøretøy og veibruk
blir høy samtidig som betalingsvilligheten er lav hos dem som kjøper tjenestene.
Bransjeorganisasjoner innen næringstransporten trekker frem følgende punkter:
• Veiprising må ikke medføre dobbel beskatning – CO2 – jf. Eus Fit for 55-pakke – forslag
om ETS for veitransport
• Veiprising må erstatte, ikke komme i tillegg til eksisterende avgifter ved bruk av vei
inkludert eksiterende bomanlegg
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•

Næringstransport som foregår i områder med høye satser må ikke prises så
høyt at det blir umulig å betjene disse områdene

•

Det må være en makspris for næringstransporten (time og måned)

•

Ikke rushtidstakster for næringstransporten

inn i vurderingen av valg av transportmiddel noe vi også ser for eksempel i større
undersøkelser rundt bompenger i Oslo (Holdningsundersøkelse for bomstasjoner, trafikk
og kollektivtilbud, 2022 ). Dog kan dette bildet nyanseres noe. Når man kontrollerer
for disse strukturelle forholdene så har holdninger stor betydning for om man velger bil på
til/fra arbeid eller ikke (TØI, 2021).

2.4.3 Behov hos offentlige tjenester
Gruppen består av Kollektivtjenester, Veibaserte kollektivleverandører og
Fergeselskaper. Leverandørene er gjerne private på kontrakter med
fylkeskommunale eller kommunale selskaper og deler en del av behovene fra
transportvirksomheter og tilbydere som er presentert i forrige avsnitt.

2.4.4 Behov hos interesse- og bransjeorganisasjoner
Interesse- og bransjeorganisasjoner i denne KVUen består av en rekke organisasjoner.
Herunder Norsk nullutslippskjøretøyforening, Drivkraft Norge, Norges Lastebileierforbund,
Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV), NHO Transport, Norges Automobilforbund, Norges
Bilbransjeforbund og Norges Astma- og Allergiforbund.

2.4.3.1 Behov for insentiver for å fremme alternativer til bil
En sosialt rettferdig klima- og transportpolitikk for vanlige folk vil kunne fremme flere
kollektivreiser og redusert bruk av bil. Interesseorganisasjoner for kollektivtjenester
mener at konkurranseforholdet mellom bil og kollektive reiser i byene bør endres
ved at all bilkjøring prises. Det er viktig å endre rammene for kjøring uavhengig av
hvilken type bil man kjører. Bilene opptar med dagens utvikling større areal i byene
og derfor er det viktig å prise kjøringen riktig hvis man skal nå målene om
fremkommelighet og det grønne skiftet.

Interesse og bransjeorganisasjonene har ulike perspektiver, meninger og behov
utfra hvilken bransje de tilhører. Nullutslippskjøretøyforeningen løfter frem behov for et
permanent signal fra myndighetene om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt.
Transportbransjen løfter frem behov for insentiver til grønn omstilling
og konkurransedyktige vilkår.

Privatbrukerne vi intervjuet fremstår som bevisste i valg av transportform, og
benytter sykkel, gange, buss og tog i den grad det fremstår som det mest fornuftige
valget. De samme funnene ser vi i Norsk Trafikkbarometer 2021 som også peker på
at over halvparten av de som bor i distriktene ville fått en hverdagsreise på 50
minutter eller mer hvis de gikk over til kollektivt. I de mest sentrale områdene er
dette sant for 22 %.
For dem som ikke eier en bil, fremstår det som ønskelig å ha god tilgang til bruk av
bil i fremtiden. For barnefamilier er det gjerne i tilknytning til fritidsaktiviteter at bilen
brukes fremfor andre transportformer. For dem kan det handle om at det er lange
avstander, mørkt, at det ikke går buss og at det er samkjøring med andre. I helger og
ferier velger alle vi har snakket med å benytte bil for å besøke familie og venner
andre steder i Norge.
Norsk Trafikkbarometer (2021) og folk rapporterer at de forventer at deler
av denne endringen fortsetter etter pandemien (TØI, 2022). Pris ble ikke trukket
frem i intervjuene som utslagsgivende for å velge bil fremfor andre
transportmidler. Tilgjengelighet og tid virker å være de viktigste faktorene som tas

Interesseorganisasjoner for privatbilister er opptatt av at totalkostnadene for bilistene ikke
må opp og at det er nødvendig å begynne lavt og tenke helhetlig, ved å for eksempel avvikle
andre særavgifter. Bærekraft handler om aksept hos de som betaler, det er derfor viktig å
starte med lave satser. Hvis nullutslippskjøretøyfordelene svekkes for raskt, kan det mulig
true 2025-målet.
2.4.5 Behov hos vegforvaltere
Vegforvaltere har ansvar for planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige veier ref.
Veglova§ 1a. Dette gjelder Statens vegvesen for riksveiene, Nye Veier for den delen av
riksveiene de har fått overført til sin portefølje, fylkeskommunene for fylkesveiene og
kommunene for kommunalt veinett.
2.4.5.1 Behov for tilstrekkelig finansiering av veianlegg
Behov er knyttet til forutsigbar og trygg finansiering av utbygging samt drift og vedlikehold
av veianlegg. Bygging, drift og vedlikehold av vegprosjekter og eventuelle andre forhold må
finansieres i tråd med vedtatte planer. Dette kan innebære brukerbetaling gjennom
bompenger. Bruk av rabattordninger og hensyn ut over finansiering bør hensyntas i
fastsettelse av takster fordi det kan påvirke prosjektets evne til å få inn nødvendig
finansiering. Bompengesystemet må i størst mulig grad innrettes slik at det kun 43
har ett formål, nemlig å sikre forutsatte inntekter til bompengeprosjektet.
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Å ha et enkelt bompengesystem øker muligheten for å kunne få inn forutsatte
inntekter, unngå negative sideeffekter og gjør at garantien ikke må innløses. Det vil
om få år være flere nullutslippskjøretøy enn fossile kjøretøy. Grunntakst bør derfor
settes ut fra nullutslippskjøretøy med tillegg for fossile kjøretøy. Det vil være i tråd
med forurenser betaler-prinsippet. Det må vurdere muligheter for å redusere
finansierings- og innkrevingskostnader, samt vurdere mer fleksibel innkrevingstid.
2.4.6 Behov hos myndigheter (storby, stat, fylkeskommune og kommune)
Myndigheter er en gruppe som består av dem som fastsetter og innkrever
veibruksavgiften og bompenger, herunder Skatteetaten, Statens vegvesen,
fylkeskommuner, kommuner og andre offentlige myndigheter.
Statlige myndighets behov er presentert under politiske føringer (normative behov),
avsnitt 2.1. I dette avsnittet vil samfunnsbehovene omhandles kort samt de
behovene som fylkeskommunene og kommunene har.
Fra et samfunnsperspektiv så ser vi belastning fra trafikant- og transporttrafikken
gjennom veislitasje, kø, ulykker, støy og lokale utslipp, også kalt eksterne kostnader.
Det fremkommer at anslått årlig kostnad ligger på om lag 60 000 millioner kroner (se
figur kap. 6.1.5). Inntektene som er ment til å dekke disse belastningene utgjorde i
2021 kun 14 740 millioner kroner.
2.4.6.1 Behov for å stille trafikantene overfor priser som gjør at de tar hensyn til
belastningen som bruk av kjøretøy påfører andre
Samfunnet har behov for en prising som regulerer trafikken og gjør at trafikantene
ikke kjører når nytten av turen er mindre enn de samlede samfunnskostnadene ved
at de kjører turen. Med andre ord er det er behov for å stille trafikantene overfor
priser som gjør at de tar hensyn til belastningene bruk av kjøretøy påfører
samfunnet.
I denne KVUen er det viktig å sikre ivaretakelse av den lokale forankringen av dagens
bompengeordning. Dette er lagt som rammebetingelse for prosjektet (kapittel 4.1).
Fylkeskommunen må sikres tilstrekkelige virkemidler for å ivareta sin rolle
som både vegeier, regional utviklingsaktør og garantist for større prosjekter på
andres vegnett (riksveg). Behovene som Vegforvalter er løftet frem i et eget avsnitt
under 2.4.5.

2.4.6.2 Behov for varierte lokale virkemidler
Behovene til fylkeskommunene er svært sammensatte mellom spredtbygd og by samt
ulike geografier. Det er for eksempel ulike muligheter for alternativer til bilen og store
variasjoner både i og mellom fylkene med hensyn på grad av gjennomgangstrafikk.
Fylkeskommunene har behov for ulike virkemidler i ulike deler av fylket.
Behov som trekkes frem knyttet til fremtidige ordninger er at det nye veibrukssystemet
ikke endrer realøkonomiene i bompengeselskapene og at det nye veibrukssystemet ikke
blandes sammen med det etablerte inntektssystemet. Det er behov for at staten
kompensere for fremtidig inntektstap som følge av økende antall nullutslippskjøretøy
dersom de ikke selv gis mulighet til å styre takstene utover 50 % regelen som er satt
nasjonalt. Fylkene fremme behov for at staten tar over garantiansvaret på riksveger. Det er
behov for at demokrati-/brukerperspektivet må ivaretas i fremtidige ordninger.
Det er for tiden ni bompengefinansierte bypakker i Norge. Disse har i oppgave å finansiere
tiltak i byvekstavtalene og oppnå definerte mål.
2.4.6.3 Behov for inntekter til byene, rettferdig fordeling av utgiftene, samt å nå nullvekstmålet
Byvekstavtalene sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å
skape et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne
transportløsninger.
Det er behov for lokale virkemidler for byutvikling der bompenger kan benyttes til å
regulere kø og tilpasses lokale behov, samt at inntektene brukes til å løse lokale
samferdselsutfordringer.
Det er sterkt fokus på måloppnåelse for bompengefinansierte bypakker som vil miste sine
belønningsmidler om de ikke kan dokumentere sannsynlig nullvekst. Storbyene kjemper
for løsninger der de kan klare nullvekstmål og dette legger press på å øke bompengetakstene og at nullutslippskjøretøy bør betale. Det uttrykkes at bompengeordningene i
byområdene kan oppleves som urettferdige siden noen bilister belastes mer enn andre.
Det er derfor behov for en mer rettferdig fordeling av utgiftene, både i form av
miljøulemper ulike kjøretøy forårsaker og geografisk mellom ulike deler av byområdet.
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2.4.7 Behov hos næringsliv
Næringslivet består i denne sammenheng av selskaper innenfor ulike bransjer som
kan være relevante i en fremtidig løsning for veibruksavgift og
bompenger. Gruppen spenner seg fra energiselskaper som i dag sørger for
innkreving av veibruksavgiften til aktører som utnytter transportdata til å tilrettelegge
for tjenester knyttet til veibruk.
Energiselskapene som i dag egenfastsetter veibruksavgiften og innkrever denne
for overføring til Skatteetaten er interessert i hvordan ordningen blir i fremtiden.
Drivkraft Norge har vært kontaktpunktet for denne KVUen med tanke på denne
interessentgruppen. Det er også en rekke teknologiselskaper internasjonalt som er
interesserte i fremtidig løsninger.
Behovene vil til en viss grad ligne på virksomheter og tilbyderes behov og er knyttet
til forretningsmuligheter og like konkurransevilkår.
2.4.8 Behov hos utstedere og operatører
Regionale bompengeselskaper, også kalt operatører, har ansvar for å innkreve
bompenger fra trafikantene indirekte via AutoPASS-utstedere eller direkte fra
trafikantene dersom de ikke har avtale med en AutoPASS-utsteder. Inntektene fra
bompenger brukes til dedikerte infrastrukturprosjekter. Det er fem regionale
bompengeselskaper i Norge (RPBS).
Utstederbransjen består av norske og internasjonale selskaper. I Norge er det syv
selskaper som er godkjent som AutoPASS-utstedere. De har som ansvar å innkreve
bompenger fra brukere med avtale, samt ansvar for betalingsbrikke og
betalingsformidling, for deretter å overføre disse inntektene til operatørene.
2.4.8.1 Behov for langsiktighet og forutsigbarhet
Bompengeselskapene har behov for forutsigbarhet og en langsiktig
planleggingshorisont. De blir stilt ovenfor en ramme for innkrevingen målt i
gjennomsnittlig inntekt pr passering (gjennomsnittstakst). En sammensetning av
trafikken med økt andel rabatterte passeringer, herunder nullutslippskjøretøy,
innebærer at grunntakstene må økes for at bompengeselskapet skal kunne sikre
sine finansieringsforpliktelser.

2.4.9 Interessemotsetninger mellom brukersegmentenes behov
Denne KVUen vil løfte frem noen sentrale interessemotsetninger av betydning for
fremtidige tiltak innenfor veilbruksavgiften og bompenger.
Kollektivtransportens behov er knyttet opp til samfunnsmål som for eksempel nullvekst og
mål om fremkommelighet for befolkning og næringsliv. Det er også et sterkt fokus på
måloppnåelse for bompengefinansierte bypakker som vil miste/få trekk i sine belønningsmidler om de ikke kan dokumentere sannsynlig nullvekst. Byene kjemper for løsninger der
de kan klare nullvekstmål og dette legger press på å øke bompengetakstene.
Disse forholdene kan stå i interessemotsetning med samtidig bortfall av incentiver for å
anskaffe og bruke nullutslippskjøretøy. Norsk nullutslippskjøretøyforening er for eksempel
opptatt av et riktig og permanent signal om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt.
Behovsmotsetningene som er fremkommet tapper inn i det større bildet av
behovskonflikter mellom overordnede behov og de ulike politiske målsetningene. En
fremtidig ordning for veibruksavgift og bompenger vil ikke kunne løse alle
de identifiserte behovene fullt ut samtidig, men vil kunne bli et godt verktøy for å oppnå
målsetningene som er satt for utredningsarbeidet.
2.4.10 Oppsummering av behov på tvers av brukersegmentene
Tabellen på neste side viser en oppsummering av alle brukerbehovene, samt en
vurdering på tvers av brukersegmentene. Behovsanalysen viser at flere av
brukersegmentene deler de samme behovene. Behovene markert med * indikerer antatt
delte behov hos de ulike brukersegmentene.
Oversikten på neste side viser at mange av behovene deles av flere av brukersegmentene.
Dette sier noe om viktigheten av de interessentbaserte behovene. For denne KVUen blir
det derfor viktig å vurdere løsningsmuligheter som ivaretar brukernes behov.
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Privatbrukere

Behov for enkel ordning
Behov for å forstå sammenheng
mellom hva man betaler og hva man
får igjen
Behov for en rettferdig fordeling av
kostnader blant dem som bruker veien
Behov for forutsigbarhet og
langsiktighet

Behov for insentiver for å fremme
grønne kjøretøysalternativer

x
x
x
x*
x

Behov for at det er likt for alle som
konkurrerer i samme marked
Behov for at avgiftsnivået for dem
bruker veien ikke blir for høyt
Behov for insentiver for å fremme
alternativer til bil
Behov for tilstrekkelig finansiering av
veianlegg
Behov for å stille trafikantene overfor
priser som gjør at de tar hensyn til
belastningen som bruk av kjøretøy
påfører andre
Behov for varierte lokale virkemidler
Behov for inntekter til byene samt å nå
nullvekstmålet

x
x

Offentlige
tjenester

x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x*
x*
x
x

Virksomheter
og tilbydere

x*
x*
x*
x
x
x
x
x

Vegforvaltere

x*

x*
x*
x*
x
x*
x
x*
x

Interesse- og
bransjeorgan.

x*
x*
x*
x*
x
x
x*
x
x*

Næringsliv

x*
x*
x*
x*
x*
x
x*

x

x

x*
x*

Myndigheter

Utsteder

Operatører

x*
x*
x*
x*
x*
x*
x
x
x

x*

x*

x*
x

x*
x

x*
x*

x*
x*

x*

x*

x
x
x
* indikerer antatt delte behov hos brukersegmenter

x*
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2.5 Operasjonelle behov – oppsummering og vurdering
Operasjonelle behov
For å komme frem til relevante konsepter i mulighetsstudien må behovsanalysen tydeliggjøre hvilke
operasjonelle behov de fremtidige løsningene må dekke for å løse eller redusere problemene og
dermed utløse ønskede virkninger. Operasjonelle behov svarer på hvilke ytelser som er nødvendig
for å løse eller redusere problemene.
De operasjonelle behovene deduseres fra interessentbaserte behov samt med en tydelig kobling til
problemanalysen og utviklingstrekk i samfunnet.
Vurdering av behovsstyrke og viktighet
Det gis en kortfattet vurdering av hva som er de viktigste behovene og i hvilken grad de kan løses.
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2.5 Oppsummert vurdering av operasjonelle behov
En fremtidig løsning for veibruksavgift og bompenger må ivareta en rekke operasjonelle behov.
Disse kan inndeles i følgende behov:
Behov for funksjon for å oppnå treffsikker prising
Gitt problemet med manglende treffsikkerhet i eksiterende ordninger
for veibruksavgift og bompengeordning må en fremtidig løsning
inneha funksjonalitet som bidrar til større treffsikkerhet med hensyn
på å prise de eksterne kostnadene som bilistene påfører samfunnet.
En fremtidig løsning må også ha robusthet for endringer som kommer
innenfor teknologiutvikling, regelverksutvikling og behov for å styre
inntektsnivået. Det fremtidige konseptet må være et godt verktøy.
Behov for kapasitet til å fange opp transportdata
Data må kunne si noe om tid og sted for kjøringen og koble dette
til relevant kjøretøyinformasjon. Løsningen må være nasjonal og også
ha kapasitet til å håndtere utenlandske kjøretøy på en effektiv måte.
Behovet for å ivareta personvernhensyn stiller også krav til
databehandling på flere områder. Teknologiutviklingen i næringslivet
og innovasjonstakten i transportsektoren gir mange muligheter for
fremtidig system for veiprising av bompenger så dette behovet anses
å kunne innfris av en fremtidig ordning.

Behov for effektiv fastsetting og innkreving
Det er behov for at det offentlige ivaretar effektivitet og "mer
for pengene" ved å se på potensiale for samarbeid og felles prosesser.
Det konseptet som velges bør derfor være basert på grundige
vurderinger av hvordan fastsetting og innkreving kan fungere opp mot
brukere og myndigheter.
Behov for en brukervennlig ordning
Dersom bilistene skal kunne ta vurderinger ut fra pris om de skal
bruke privatbil eller andre transportløsninger vil de trenge en løsning
som er enkel å bruke og forstå. Det er en mulig interessemotsetning
mellom å ha en svært finmasket prising som bilistene løpende skal ta
mange valg knyttet til, og det å ha en enkel modell som er lett å forstå
og bruke. En fremtidig løsning må finne rett balanse og vurdere
konsekvenser.
Oppsummert er vurderingen at de operasjonelle behovene kan ivaretas på
en god måte ved flere av løsningsalternativene
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3. Strategiske mål

Samfunnsmål, effektmål og målkonflikter
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3

Strategiske mål

3.1

Samfunnsmål

3.2

Effektmål

3.3

Målkonflikter
Strategiske mål skal med grunnlag i problembeskrivelsen og behovsanalysen definere samfunnsmål og effektmål for virkningene av tiltaket.
Samfunnsmålet skal beskrive den positive tilstanden eller utviklingen som prosjektet skal bygge opp under. Det er knyttet til tiltakets virkninger for samfunnet
og skal gi den overordnede begrunnelsen for tiltaket. En realisering av samfunnsmålet må til en viss grad kunne tilbakeføres til prosjektet.
Effektmålene skal beskrive hvilke virkninger som søkes oppnådd for brukerne av tiltaket. De skal være prosjektspesifikke og utformet slik at de beskriver
relevante egenskaper ved den ønskede tilstanden etter gjennomføring av tiltaket. Dersom det er flere effektmål, bør de være innbyrdes konsistente og
prioritering mellom målene skal fremgå. Helheten av mål må være realistisk oppnåelig og graden av måloppnåelse skal kunne verifiseres i ettertid. Det bør
drøftes hvorvidt prosjektet er i tråd med samfunnets mål og prioriteringer på andre områder. Tiltakets relevans, prioritering og avhengigheter mot andre tiltak
bør fremgå slik at prosjektet kan vurderes opp mot porteføljen av andre tiltak under departementet eller innenfor andre relevante områder. Målkonflikter bør
synliggjøres.
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3.1 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

Økonomisk og miljømessig bærekraft:
•

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

Økonomisk: Sikrer muligheten til lokalt forankrede

bompengeprosjekter og stabile inntekter til staten
•

Miljømessig: Påvirker atferd som fremmer mer bærekraftig
mobilitet

miljøskadelige utslipp
•

Stiller trafikantene overfor betaling i samsvar med nytteprinsippet
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3.2 Effektmål
E1
Mer treffsikker prising for bruk av vei som ivaretar prinsippet om
at trafikantene betaler for kostnadene de påfører samfunnet

Med bakgrunn i problembeskrivelsen og samfunnsmålet er tre
effektmål definert. For hvert av effektmålene er det angitt hvordan
disse kan etterprøves. Virkningene kan hovedsakelig beregnes og
tallfestes.
Virkningene av effektmål 3 må imidlertid delvis vurderes kvalitativt.
E1 innebærer en teknologinøytral løsning der alle trafikanter må betale
for bruk av vei. Ambisjonen vil kunne etterprøves ved måling av de
eksterne kostnadene: Kø, luftforurensning, ulykker, støy og veislitasje.

E2
Mer treffsikker betaling av bompenger i samsvar med
nytteprinsippet

E2 innebærer at det vil bli større samsvar mellom nytte og betaling.
Ambisjonen vil kunne etterprøves ved trafikkanalyser. For eksempel
andel betalende passeringer i forhold til samlet trafikk og inntekt.

E3
Sikre muligheten for stabilt inntektsgrunnlag og forutsigbare
inntekter for staten på den ene siden og for
bompengeprosjekter på den andre siden.

E3 innebærer at inntektsgrunnlaget for staten er uavhengig av
kjøretøyteknologi. I tillegg vil dette effektmålet bidra til at
bompengeselskapene kan overholde sine finansieringsforpliktelser. Det
vil også bidra til god sameksistens mellom veibruksavgift og
bompengeordningen. Ambisjonen vil kunne etterprøves ved at statens
inntekter i større grad tilsvarer samfunnets skadekostnader av trafikk,
at bompengeselskapenes inntekter, spesielt i byområdene, i større grad
blir som forutsatt og ved at samlet kostnad bør være innenfor et
akseptabelt nivå for brukerne.
*Av effektmålene tillegges E1 og E3 mest vekt.
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3.3 Målkonflikter
I vurderingen av målkonflikter har vi gått ut fra følgende
forventede virkninger av mer treffsikker prising (prosjektets
tiltak):
•
•
•
•

Nullutslippskjøretøy betaler veibruksavgift
Nullutslippskjøretøy betaler mer bompenger
Det vil bli dyrere for alle kjøretøy i by, spesielt i rushtiden
Det vil potensielt bli billigere for kjøretøy med
forbrenningsmotor i distriktene.

E1
Mer
treffsikker
prising

På basis av disse virkningene isolert sett, har vi vurdert prosjektets
interne og eksterne målkonflikter.
Målkonflikt
E3
Stabilt
inntektsgrunnlag og
forutsigbare
inntekter

E2
Mer
treffsikker
betaling
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3.3 Målkonflikter
I dette prosjektet finnes det potensielt både interne og eksterne målkonflikter. Interne
målkonflikter eksisterer når det er krevende å komme frem til ett virkemiddel som bidrar
til å oppnå samtlige av prosjektets målsetninger. En ekstern målkonflikt oppstår dersom
et tiltak bidrar positivt for de prosjektspesifikke målene, men negativt for andre
målsetninger i samfunnet som ikke er en del av prosjektets målhierarki.
Prosjektets samfunnsmål og utledede effektmål er teknologinøytrale og medfører at alle
trafikanter må betale for bruk av vei, også nullutslippskjøretøy. Analyser fra TØI (Rødseth
2019) viser at trafikantene med dagens veibruksavgift og bompenger betaler mindre i
byene og tettbygde strøk enn de skadekostnader de påfører samfunnet, og
at trafikantene i distriktene betaler mer. Spesielt gjelder dette nullutslippskjøretøy som
ikke betaler veibruksavgift, er rabattert ved passering av bommer, og i tillegg har andre
fordeler som for eksempel reduserte parkeringsavgifter og tilgang til kollektivfelt.
En konsekvens av en mer treffsikker prising for bruk av vei kan være at trafikantene i
byene og tettbygde strøk må betale en høyere samlet avgift (bompenger og
veibruksavgift) enn i dag. Trafikken vil da mest sannsynlig reduseres. Rundt og i byene vil
tiltakene også medføre jevnere fordeling av trafikken gjennom døgnet. I distriktene kan
trafikken øke på grunn av lavere avgifter.

3.3.1 Interne målkonflikter
Målkonflikter kan oppstå fordi en mer treffsikker prising av vei i tråd med kostnadene
trafikantene påfører samfunnet kan svekke inntektsgrunnlaget for staten eller for
bompengeprosjekter.
En mer treffsikker veibruksavgift vil medføre økte kostnader for bilistene i og rundt
byene, spesielt i rushtiden. Dette kan redusere trafikken gjennom bomringene og gi
lavere bompengeinntekter. På en annen side vil en mer treffsikker bompengebetaling i
byene kunne føre til lavere trafikk og dermed lavere inntekter fra veibruksavgiften.
I tillegg vil en mer treffsikker veibruksavgift redusere handlingsrommet til lokale
myndigheter til å kunne fastsette bompengetakster som er tilpasset de særskilte
behovene i området, ut i fra hensyn til transportløsningene i området, arealbruken,
lokalmiljøet eller lignende hensyn. Det er noe som kan svekke grunnlaget for
bompengeordningene i by og byvekstsavtaler.

Som det går fram av kapittel 1 har veibruksavgiften og bompengeordningene til dels
overlappende formål. I dag er dette problemet relativt begrenset fordi veibruksavgiften er
utformet slik at den i svært liten grad varierer med tid og sted. Men dersom
veibruksavgiften blir mer treffsikker, vil det kunne føre til en større overlapp mellom
veibruksavgift og bompenger. Problemet vil være størst i byene der det allerede finnes
bompengeordninger som i praksis internaliserer større eller mindre deler av de marginale
eksterne kostnadene ved trafikken gjennom tids- og miljødifferensierte takster. Mer
treffsikker veibruksavgift vil derfor kunne føre til dobbel virkemiddelbruk, det vil si. at de
samme type eksterne kostnader prises av både bompenger og veibruksavgiften, noe som
også vil økt kompleksitet.
I utgangspunktet kan vi ha følgende situasjoner:
•

Trafikantenes privatøkonomiske kostnader reflekterer kostnadene de
påfører samfunnet og det er ikke behov for å endre pris

•

Trafikantenes privatøkonomiske kostnader er lavere enn kostnadene de
påfører samfunnet og prisen trafikantene betaler må økes

•

Trafikantenes privatøkonomiske kostnader ligger over kostnadene de
påfører samfunnet og prisen trafikantene betaler må reduseres

Hvor store utslag mer treffsikker prising vil gi på inntektene er avhengig av:
• Hvor store endringer en gjør i avgiftene – jo større endringer desto større utslag
•

Hvordan trafikantene reagerer på prisendringene - jo mer følsomme trafikantene er
for prisendringer desto større utslag. Etterspørselens priselastisitet er et mål på
trafikantenes prisfølsomhet. For eksempel hvor stor andel av transportkostnadene
utgjør disse avgiftene – jo større andel de utgjør av trafikantenes samlede kostnader
desto større utslag.

Det kan også være av betydning om det er bompenger og/eller veibruksavgift
som håndterer prisendringene.
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Priselastisitetene kan variere betydelige mellom steder og mellom trafikantgrupper,
avhengig av en rekke faktorer som bla. reiseformål, reiselengde og om det finnes gode
transportalternativer:
•

Priselastisitet mellom -1 og 0 betegnes som uelastisk – den prosentvise endringen i
etterspørselen er mindre enn den prosentvise endringen i pris .

•

Priselastisitet lik -1 betegnes som nøytralelastisk – den prosentvise endringen i
etterspørselen er like stor som den prosentvise endringen i pris.

•

Priselastisitet mindre enn -1 betegnes som elastisk – den prosentvise endringen i
etterspørselen er større enn den prosentvise endringen i pris.

Odeck og Bråthen (2008) viste at priselastisiteten varierte mellom -0,03 til -2,26 med et
gjennomsnitt på -0,50. Et gjennomsnitt på -0,50 innebærer at en økning i trafikantenes
kostnader på 10 pst. redusere trafikken i gjennomsnitt med om lag 5 pst. Dvs. at
etterspørselen i gjennomsnitt er uelastisk.
Tabellen på neste side viser at i et transportmarked som er lite prisfølsomt, vil det være
en konflikt mellom målet om treffsikker prising av eksterne effekter og behovet for
stabile inntekter til staten og bompengeprosjekter. Dette vil skje både når
priskorrigeringen håndteres av veibruksavgiften og/eller av bompengeordningen, og når
pris justeres opp eller ned. Unntaket er ved prisøkninger som håndteres både av
bompenger og veibruksavgiften.

Dersom veibruksavgiften og bompengesatsene øker eller reduseres i samme forhold vil
det ikke være en målkonflikt i et lite prisfølsomt marked.
Videre viser tabellen at det er lavere konfliktnivå i et marked som er nøytral i forhold
til prisfølsomhet. Der vil målkonflikten oppstå hvis det er behov for å øke prisen og hvis
enten bompenger eller veibruksavgiften håndterer prisøkningen. I transportmarkedet som
er følsomt for prisendringer vil vi ha målkonflikt ved prisøkninger, uavhengig av om det
håndteres av bompenger eller veibruksavgift.
Hvis transportmarkedet generelt skulle vært svært prisfølsomt vil en økning i avgiftene,
uavhengig av om det er veibruksavgift eller bompenger, medføre at trafikken vil reduseres
i relativt større grad enn prisøkningen. I motsetning til et marked som ikke prisfølsomt vil
statens inntekter da gå ned. Samtidig vil bompengeinntektene reduseres. En
prisreduksjon virker i motsatt retning.
Dersom prising både for veibruksavgift og bompenger blir mer treffsikker vil det være
nullutslippskjøretøy som vil få den største økning i avgiftene da de i dag ikke betaler
veibruksavgift. Ut fra denne forutsetningen er det grunn til å tro at det, isolert sett, er
innenfor denne gruppen reduksjon i trafikken blir størst, og på sikt vil kunne svekke
inntektsgrunnlaget både for veibruksavgiften og i bommene.

I tilfelle der alle kjøretøy må betale for samfunnets skadekostnader gjennom
veibruksavgiften i et lite prisfølsomt marked vil dette medføre noe mindre trafikk, men
mer inntekter til staten. I samme marked kan prisen i prinsippet settes høyt uten at
trafikken avtar tilsvarende. Målkonflikten oppstår da mindre trafikk isolert sett vil gi
mindre inntekter fra bompengeordningen. Dersom veibruksavgiften settes ned vil
statens inntekter reduseres noe og inntekter fra bommene øke.
Dersom bompengesatsene økes i samme marked vil inntektene til
bompengeselskapene øke mens statens inntekter fra veibruksavgiften reduseres på
grunn av lavere trafikk. Dersom bompengeavgiften settes ned vil inntektene fra
bommene reduseres da trafikken ikke vil øke i tilsvarende grad. Noe økt trafikk vil
imidlertid øke statens inntekter.
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Målkonflikt mellom E1 mer treffsikker prising av eksterne
effekter og E3 stabile inntekter til staten og
bompengeprosjekter i ulike markeder

Prisøkning
Bompenger

Prisreduksjon

Veibruksavgift

Bompenger

Veibruksavgift

Effekt i et transportmarked der trafikken endres relativt mindre enn prisjusteringen (f.eks. arbeidsreiser og tjenestereiser)
Prisendring håndteres av bompenger
Prisendringen håndteres av veibruksavgift
Prisendringen håndteres av bompenger og veibruksavgift
Effekt i et transportmarked der trafikken endres proporsjonalt med prisjusteringen
Prisendring håndteres av bompenger
Prisendring håndteres av veibruksavgift
Prisendring håndteres av bompenger og veibruksavgift
Effekt i et transportmarked der trafikken endres relativt mer enn prisjusteringen (f.eks. fritidsreiser eller reiser med gode
transportalternativer)
Prisendring håndteres av bompenger
Prisendring håndteres av veibruksavgift
Prisendring håndteres av bompenger og veibruksavgift
Figuren viser mulige målkonflikter avhengig av prisfølsomheten
Inntektene øker

Ingen endring i inntektene

Inntektene reduseres
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3.3.2 Eksterne målkonflikter og FN’s bærekraftmål
FNs mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030 står sentralt i Norge. Målene for
transportsektoren bygger opp under bærekraftmålene. Effektene av prosjektets mål
kan gi en mulig målkonflikt med flere av disse bærekraftmålene. De viktigste er kort
beskrevet nedenfor.

Målkonflikten dreier seg om at økte transportkostnader for næringslivet kan svekke
sysselsetting og økonomisk vekst. Samtidig vil prosjektets tiltak kunne bidra til reduksjon i
reisetid og dermed reduserte transportkostnader.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene
Elektrifisering av transportsektoren for å redusere utslipp er sentralt i norsk
klimapolitikk. Utformingen av avgiftssystemet (fritak for mva. og engangsavgift),
sammen med bruks- og eierfordeler som f.eks. reduserte bompengesatser og delvis
fritak for omregistreringsavgiften, gjør det økonomisk fordelaktig å kjøpe, eie og
bruke nullutslippskjøretøy i Norge. Det er et mål at alle nye personkjøretøy skal være
nullutslippskjøretøy i 2025. (Meld. St. 14 (2020-2021), Perspektivmeldingen 2021).
Målkonflikten dreier seg om at økte kostnader ved bruk av nullutslippskjøretøy isolert
sett kan svekke fornyelsestakten i bilparken. Det kan også bli billigere å eie kjøretøy
med forbrenningsmotor noe som kan gi økning i CO2-utslipp.
Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
«Muligheten til å forflytte seg og skaffe til veie varer og tjenester er en vesentlig del
av livskvaliteten for de fleste mennesker i verden. Gode transportmuligheter er viktig
for en bærekraftig utvikling. Derfor er personlig mobilitet og velfungerende
transportsystemer sentralt for bærekraftsmålene. Uten velfungerende transport er
det krevende å ivareta befolkningens behov, både når det gjelder sikkerhet, helse,
sysselsetting, velfungerende byer og lokalsamfunn og sunt klima og miljø» (COM
(2020) 789 final).
Målkonflikt dreier seg om at økte transportkostnader i byene kan svekke innbyggeres
tilgang til transportsystemer til en overkommelig/akseptabel pris.
Selv om det er mulige målkonflikter bør det likevel nevnes at tiltakene også kan
underbygge deler av innholdet i bærekraftmålene. Tiltakene kan for eksempel bidra
til et trafikksystem som ivaretar befolkningens behov for sikkerhet, helse,
sysselsetting og sunt klima og miljø.
Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
«Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og
anstendig arbeid for alle.»

FNs bærekraftmål står sentralt i Norge

3.3.3 Andre samfunnsmål
Forenkling og effektivisering av fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter er en
sentral målsetting i offentlig forvaltning, jfr. Perspektivmeldingen 2021 mv.
Målkonflikten dreier seg om at eventuell økt kompleksitet i prising av veibruksavgiften kan
motvirke målet om forenkling av skatter og avgifter.
3.3.4 Skatter og avgifter
At alle trafikanter skal betale veibruksavgift vil kunne medføre økte statlige inntekter.
Samtidig vil redusert trafikk som følge av høyere avgifter kunne medføre svakere vekst i
inntektene fra veibruksavgiften. Andre kjøreavhengige skatter og avgifter kan også bli
redusert.
3.3.4 Oppsummering av målkonflikter
De interne målkonfliktene er størst i uelastiske markeder, som vi typisk vil finne i byer i
rushtiden. Det er her det er størst behov for å øke prisen for at treffsikkerheten skal
bedres. For å redusere interne målkonflikter kan prisendring håndteres av både
veibruksavgift og bompenger. Tiltak må imidlertid balanseres opp mot behovet for
overkommelige transportpriser for innbyggere og næringslivet i byene.
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4. Rammebetingelser for konseptvalg
Overordnet, prosjektspesifikke og relevant regelverk
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4

Rammebetingelser for konseptvalg

Rammebetingelser skal oppfylles for valg av konseptuell løsning og fremtidig drift:
• Rammebetingelser som utledes av samfunns- og effektmålene
• Rammebetingelser som relateres til andre ikke-prosjektspesifikke mål og prinsipielle spørsmål
Kapittelet skal være rettet mot effekter og funksjoner på et overordnet nivå. Antallet betingelser må begrenses til slike som er spesielt relevante for
undersøkelsen av mulighetsrommet og de rammebetingelser som må være oppfylt for at prosjektet skal bli vellykket. Rammebetingelsene må ikke settes slik
at de avgrenser mulighetsrommet unødig.
Tabellen i dette kapitel beskriver de overordnede rammebetingelsene for tiltaket. Rammebetingelsene vil, sammen med effektmålene, være kriterier for å
evaluere hvilke konsepter som blir gjenstand for vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen. Aktuelle konsepter må oppfylle de krav som
rammebetingelsene stiller.
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4. Rammebetingelser for konseptvalg
Rammebetingelser
R1 Formål

Veibruksavgift og bompenger videreføres som to uavhengige virkemidler med ulike formål.

R2 Etablering

Bompengeinnkreving skal ha lokal tilslutning.

R3 Forurenser betaler

Tiltaket skal ivareta prinsippet om forurenser betaler.

R4 Personvern

Tiltaket skal ivareta at krav til personvern, herunder åpenhet og innsyn, er ivaretatt gjennom alle prosesser,
fra datafangst i kjøretøy, fastsetting, innkreving til kontroll.

R5 Ikke-diskriminering

Tiltaket skal ivareta prinsippet om ikke-diskriminering av utenlandske og nasjonale kjøretøy (både hva de skal
betale og muligheter for rabatter). Prinsippet hindrer løsninger som på ulikt vis subsidierer egen nasjons
transport eller næringsliv.

R6 EU/EØS-regelverk

Tiltaket må være i overensstemmelse med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og relevant rammeverk i
EU.

Tabellen ovenfor beskriver de overordnede rammebetingelsene for tiltaket. Rammebetingelsene vil, sammen med effektmålene, være kriterier for å
evaluere hvilke konsepter som blir gjenstand for vurdering i den samfunnsøkonomiske analysen. Aktuelle konsepter må oppfylle de krav som
rammebetingelsene stiller. For noen av kravene vil dette være absolutt, for andre av krav kan det være grader av oppfyllelse.
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4.1 R1 Formål
Veibruksavgift skal fortsatt være en særavgift til statskassen som skal prise eksterne
kostnader ved veitrafikk, mens bompengesystemet skal finansiere øremerkede
samferdselsprosjekter og -pakker samt drift av kollektivtransport innenfor
byområder.

4.4 R4 Personvern
En ny løsning for betaling for bruk av vei utløser noen prinsipielle, juridiske og
systemtekniske spørsmål knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Formålet her er
å identifisere relevante rammer som personvernregelverket oppstiller. For en utdypende
redegjørelse av de personvernrettslige kravene, så vises det til delrapport 4-2.

I dag er grensen mellom brukerbetaling i form av bompenger, og prising av de
eksterne kostnadene ved veibruksavgiften, glidende. Det er en forutsetning for
arbeidet at en bør unngå dobbel virkemiddelbruk.. Flere virkemiddel for å prise
eksterne kostnader, kan føre til økt kompleksitet som igjen kan gi risiko for
dobbeltbeskatning, for lav beskatning eller redusert styringsmulighet. Begge
systemene kan i utgangspunktet anvende tidsdifferensiert brukerbetaling, men
begrunnelsene (formålet) bør være forskjellige.

Det er viktig at ny løsning ivaretar personvernet på en måte som harmonerer med
regelverkets hensyn og rammer, og samsvarer med brukernes forventninger.

Selv om de to ordningene har separate formål, kan prosessene være
sammenfallende. Det betyr at datainnsamling, databehandling, fastsetting,
innkreving og kontroll kan være felles og koordinert. Det viktige er separate
datastrømmer og pengestrømmer knyttet til hvert av formålene.
4.2 R2 Etablering av bompengeprosjekter
Eksisterende beslutningsstruktur for fastsettelse av bompengeinnkreving skal
videreføres. Initiativ til et bompengeprosjekt kan komme fra lokalt hold. Vegeier kan
stimulere slike initiativ hvis det aktuelle prosjektet vil bidra til utvikling av et godt
transportsystem, vil ha god samfunnsøkonomisk nytte, og vil være mulig å finansiere
helt eller delvis med bompenger. Alle bompengeprosjekter skal ha lokalpolitisk
tilslutning før de fremmes for behandling i Stortinget. Bompenger er regionenes
virkemiddel til å finansiere sine samferdselsprosjekter og regulere trafikken i
byområdene. Det er en rammebetingelse at den lokale forankringen og dagens krav
til politisk beslutningsprosess videreføres for bompengeordningen.
4.3 R3 Prinsippet om forurenser betaler
Vern av miljøet og forurenser betaler er viktige politiske føringer, og en
rammebetingelse for videre utvikling av veiavgifter/veiprising. Dette er høyt på
dagsorden i nasjonal politikk og for EU. Tiltaket må understøtte dette og kan ha ulike
tilnærminger til å redusere uheldige miljøeffekter. Denne rammebetingelsen er også
avledet av effektmål om økt treffsikkerhet.

4.4.1 Retten til privatliv
Den nye løsningen for betaling for veibruk, må utvikles innenfor rammene som følger av
Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) art. 8 og Grunnloven § 102 om
retten til privatliv. Dersom myndighetene skal kunne gjøre et inngrep i den enkeltes rett til
privatliv, så må inngrepet:
1.

ha tilstrekkelig hjemmel i lov,

2.

ha et legitimt formål og

3.

være forholdsmessig.

Vilkårene er kumulative, og må få anvendelse på løsningen i sin helhet. Det er særlig kravet
om forholdsmessighet som er av mest praktisk betydning for mulighetsstudien.
Forholdsmessighetsvurderingen skal ta utgangspunkt i hvorvidt det foreligger et
«presserende samfunnsmessig behov» for inngrepet. Deretter må det gjøres en mer
tilspisset forholdsmessighetsvurdering av om inngrepet konkret står i forhold til formålet
(proporsjonalitet). Her knyttes vurderingen opp til forsvarligheten av akkurat det valgte
inngrepet som gjøres.
Myndighetsovervåkning av privatpersoners (kjøretøyets) bevegelse i samfunnet kan anses
å utgjøre et betydelig inngrep i retten til privatliv. Det må likevel forutsettes at et
løsningsforslag eller konsept i en viss utstrekning vil kunne tilpasses og justeres med ulike
tiltak for å gjøre det mindre inngripende, og det er det samlede inngrepet som må være
forholdsmessig. Et hypotetisk løsningsalternativ som forutsetter løpende og langvarig
overvåkning av kjøretøyets nøyaktige bevegelser med påfølgende bruk, deling og lagring av
innsamlede overvåkningsdata vil presumtivt utgjøre et uforholdsmessig inngrep, og vil
sannsynligvis ikke kunne realiseres selv med sikkerhetstiltak eller garantier.
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4.4.2 Behandling av personopplysninger – GDPR
Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) regulerer behandling av
personopplysninger. En ny løsning for betaling for bruk av vei må oppfylle de krav
som følger av personvernforordningen. Av særlig relevans fremheves:
• Sikre at grunnleggende personvernprinsipper ivaretas gjennom hele verdikjeden
(se figur til høyre)
•

Et gyldig behandlingsgrunnlag for all behandling av personopplysninger

•

Ivareta rettighetene som forordningen oppstiller for de registrerte, herunder rett
til informasjon, innsyn, retting og sletting

•

Utvikles i tråd med krav til innebygd personvern og personvern som
standardinnstilling

•

Implementere et sikkerhetsnivå som er egnet sett hen til risikoen

Personvernvurderingen av de ulike løsningsalternativene vil i stor grad ta
utgangspunkt i løsningens evne til å ivareta personvernprinsippene gjennom hele
verdikjeden. Av særlig viktighet i denne sammenheng kan det fremheves at
innsamling og oppbevaring av personopplysninger skal begrenses til det som
nødvendig for å oppnå formålene. (Prinsippet om dataminimering). Dersom samme
formål kan realiseres med færre eller mindre inngripende personopplysninger, skal
dette alternativet velges. Det er også sentralt at løsningen er lett forståelig, åpen og
forutsigbar for brukerne.
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4.5. R5 Ikke-diskriminering
Et viktig premiss i prosjektet er at tiltaket skal ivareta ikke-diskriminering av nasjonale
og utenlandske kjøretøy og aktører. Dette har sin begrunnelse i Norges
internasjonale forpliktelser og setter en tydelig ramme for tiltaket.

4.6 R6 EU/EØS regelverk

EUs regler om skatte- og avgiftsharmonisering er som hovedregel ikke omfattet av
EØS-avtalen. Det finnes likevel relevante forpliktelser som kan utledes fra generell
EØS-rett som får betydning for hvordan skatter og avgifter utformes nasjonalt.

EUs regler om skatte- og avgiftsharmonisering er som hovedregel ikke omfattet
av EØS-avtalen. Andre EØS-relevante regelsett kan likevel gi føringer også for skatteog avgiftsregler i Norge, og dels indirekte knytte norske regler til EU-direktiv om
skatter og avgifter. Det finnes også relevante forpliktelser som kan utledes fra
generell EØS-rett som får betydning for hvordan skatter og avgifter utformes
nasjonalt.

Prinsippet om ikke-diskriminering er et grunnleggende EU/EØS-rettslig prinsipp
nedfelt i EØS-avtalens artikkel 4 og innebærer et generelt forbud mot
nasjonalitetsbestemt forskjellsbehandling. For juridiske personer vil det være forbud
mot forskjellsbehandling basert på hvor den juridiske personen er etablert.

For prosjektet er særlig direktiv 2022/362/EC (Eurovignettdirektivet) og
direktiv 2019/520/EU (EETS-direktivet) aktuelt. Videre vil reglene om de fire friheter
(fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer) og statsstøttereglene være av
betydning.

Både direkte og indirekte diskriminering er forbudt. Direkte forskjellsbehandling vil
være der det åpent er ulike regler for nasjonale og utenlandske
personer/aktører/kjøretøy. Indirekte diskriminering vil typisk være der ordninger
søker å omgå forbudet, og kan også omfatte ordninger som i utgangspunktet er
nøytrale, men der reglene rent faktisk påfører utenlandske personer/aktører/kjøretøy
større ulemper enn nasjonale.

Det gjeldende Eurovignettdirektivet utgjør et rammeverk i EU/EØS for å
harmonisere visse kjøretøyavgifter for tunge kjøretøy, og bruk av tidsbasert
bruksavgift (vignette) eller avstandsbasert veiavgift (herunder bompenger) for tunge
og lette kjøretøy. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen med visse tilpasninger.

Forskjellsbehandling kan aksepteres dersom det foreligger saklige eller objektive
grunner.
Dette innebærer at tiltaket som klart utgangspunkt ikke kan favorisere norske
kjøretøy eller norske aktører, eller medføre større ulempe for utenlandske kjøretøy
eller aktører enn for norske. Dette vil gjelde for alle aspekter for tiltaket, herunder
systemløsning, innkreving og kontroll.

EETS-regelverket skal legge til rette for at elektroniske betalingssystemer på veg skal
kunne kommunisere med hverandre (interoperabilitet). Norge er forpliktet gjennom
EØS-avtalen til å følge kravene i EETS, og antas å gjøre dette gjennom
utstederforskriften som regulerer innkreverens rolle i bompengesektoren i Norge.
Målet er å identifisere og redegjøre for relevante rammer som EU-/EØSregelverket oppstiller og som kan få betydning for tiltaket, da særlig fokus på å
identifisere potensielle hindringer eller utfordringer som prosjektet må være særlig
oppmerksomme på. For en utdypende redegjørelse av rammeverket, vises det til
vedlegg 4-1 Regulatoriske rammer, relevant regelverk. Betydningen av rammeverket
vil kun gjelde alle aspekter ved tiltaket, herunder hvordan det organisatorisk
innrettes, teknologisk handlingsrom, hvordan internalisering av eksterne kostnader
skal beregnes og øremerking av inntekter.
Jo mer tiltaket samsvarer med «EU-versjonen» av Eurovignettdirektivet, jo mer robust
vil det være med tanke på EØS-rettslig prosessrisiko.
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5. Mulighetsstudie

Dimensjoner, løsningsmuligheter og konsepter
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Mulighetsstudie

5
5.1

Prismodeller

5.2

Brukergrupper

5.3

Teknologi

5.4

Prosess og organisering

5.5

Grovsiling av løsningsmuligheter

5.6

Konsepter

5.7

Organisasjonsalternativer for konseptene

5.8

Vurdering av konsept etter EØS-regelverket

5.9

Personvernvurdering av konseptene

5.10

Identifisering av mulige regelverksendringer

Mulighetsstudien skal være en bred tilnærming til hva som er mulige alternative løsninger. Problem, behov, mål og rammebetingelser sett i sammenheng
definerer et mulighetsrom. Det skal vurderes ulike tilnærminger, virkemidler og tiltak som alene eller i kombinasjon kan løse problemet en står overfor,
uavhengig av hvilken statlig virksomhet som har ansvaret for virkemiddelet. Dette gir grunnlag for å definere ulike konsepter som alternative løsninger.
I mulighetsstudien skal det vurderes om ulike konseptuelle løsninger kan realisere mål og tilfredsstille de tiltaksspesifikke rammebetingelsene.65Det gir
grunnlag for en grovsiling av tiltak og det skal dokumenteres hvorfor noen løsninger velges vekk på et tidlig stadium.
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5. Mulighetsstudie – Dimensjoner i mulighetsrommet
Regelverk
Forbedringer av dagens
regelverk. Handlingsrom
knyttet til personvern
(GDPR) og EØS retten.

Brukergruppe

Alternative målgruppe
for tiltaket

Prismodell

Insentiver.
Betaling som korrigerer
for ulemper ved kjøretøy.
Omfatter også
datagrunnlag.

Prosess og
organisering

Teknologi

Vurdering og tiltak

Hovedprosesser
Roller

Alternative
teknologier og bruk
av denne for å
oppnå ønskede
effekter.

•
•
•

Konsept

Personvern

Mulighetsrommet kan deles opp i flere dimensjoner.
Hver dimensjon i mulighetsrommet beskriver ulike egenskaper/muligheter for å løse en del av problemet/behovet.
Ved å sette sammen egenskaper fra forskjellige dimensjoner kan vi definere ulike løsningsmuligheter.

Organisasjon
Utredning av ulike
organisatoriske varianter
for de 3 konsepter
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5.1 Prismodeller

Prising er ofte et effektivt virkemiddel for å påvirke adferd. Hva vi ønsker å oppnå bør
være førende for valg av prismodell, og vi bør bygge på kjent kunnskap om hvordan
påvirke adferd. Valg av prismodell vil være avgjørende for tiltakets innretning og
måloppnåelse. Hva det koster å kjøre bil har direkte innvirkning på hvor mye vi
kjører, hvor og når vi kjører og de ulike brukergruppenes bruk av vei. Et eksempel
som underbygger dette er innføring av tidsdifferensierte bompengetakster
(rushtidsavgift) i Bergen, som medførte at trafikk på aktuelle tidspunkt sank
vesentlig.
Noen brukergrupper er mer sensitive for pris enn andre. Dette kan avhenge av om
det er gode alternativer til å kjøre bil. Vi vet at alternativene til å kjøre egen bil er flere
og bedre i byene enn på landet, som gjenspeiler kollektivtilbudet.
Prismodeller har relevans for flere problemstillinger, som er:
1.

Eier eller bruker som avgiftspliktig. For alle modellene forutsetter vi at eier av
kjøretøy er den avgiftspliktige. Ved å ha eier som avgiftspliktig vil eier kunne flytte
kostnaden ut til bruker ved leasingavtale, leiebilavtale eller annet. Nærmere om
bruker versus eier som avgiftspliktig, se nedenfor.

2.

Omfang. Spørsmålet er om bompenger og veibruksavgift skal ha lik eller ulik
prismodell. Dette avhenger også av organisering, og om det er hensiktsmessig
at de to tjenestene har felles betalingsløsning. Prismodell bør i prinsippet
gjenspeile formålet og de insentiver for adferd som man ønsker å påvirke. De to
tjenestene har ulike formål, og dette kan gi grunnlag for å velge ulike
prismodeller. Om man velger en løsning hvor de to tjenestene framstår som en
felles tjeneste for brukeren bør felles prismodell vurderes. I et slikt alternativ kan
man også ha en modell med adskilte elementer, for eksempel et fastpriselement
og et dynamisk element. Strømregningen kan være et eksempel på dette, med
nettleie og dynamisk pris for bruken av strøm.

3.

Datagrunnlag. Alternative prismodeller påvirker behovet for grunnlagsdata.
Dette avhenger direkte av teknologi for innhenting av data. Posisjonsbaserte
data gir mulighet for større variasjon i prisene enn teknologi som kun gir oss
distanse ved antall kjørte kilometer.

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

4. Prisfastsettelse for bompengeprosjekter. I tradisjonell bompengeinnkreving med
punktvis innkreving er takstene satt ut fra parametere som trafikktall og
finansieringsbehov. Bomstasjonsplassering er tett knyttet opp til selve prosjektet, for å
ivareta nytteprinsippet. Slike strekningsvise prosjekt er altså koblet opp mot en
prosjektkostnad og et lån som skal nedbetales av bompengeselskapet ved bompengeinntektene. I byene er bompengeinnkrevingen og takstsystemet videreutviklet for å ivareta
andre hensyn som grenser mer opp mot å prise eksterne kostnader.
5.1.1 Eier eller bruker som betaling- og avgiftspliktig
Det må tas stilling til om den betalings- og avgiftspliktige skal være kjøretøyets eier, bruker
eller avtalepart i en betalingsavtale. Hvorvidt man går for det ene eller andre påvirker
konseptvalgene, ved at detaljer om hvilke opplysninger som er nødvendig å innhente for å
fastsette et riktig grunnlag for betaling varierer.
Fordelene med å ha eier som betaling- og avgiftspliktig er at dette er en registrert
opplysning i vegvesenets kjøretøyregister (autoritativ kilde), hvor også eierskifte
registreres. Kjøretøyregisteret oppdateres jevnlig og datakvaliteten i registeret anses som
god. Dette er også i tråd med hvem som er ansvarlig etter de øvrige kjøretøyavgiftene
(engangsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift). Dersom eier av bilen er et
bilkollektiv, et leasingselskap eller lignende kan kundeforholdet brukes til å ta inn
pengestrømmen, mens det fortsatt vil være eier som er betaling- og avgiftspliktig.
Kjøretøyregisteret kan brukes som kilde til leasingtaker hvis leaseren er registrert der.
Dette er også informasjon som kan benyttes for å gjenbruke bompengeordningens
prinsipp om solidarisk betalingsansvar, se nedenfor.
Det knytter seg noen utfordringer til tilfellene der det er bruker som er betaling- og
avgiftspliktig, og ikke eier av kjøretøyet. Det finnes ingen autoritativ kilde som for
eieropplysninger for et kjøretøy per i dag. Hvis bruker skal være betalings- og avgiftspliktig,
må man etablere en ny form for datainnsamling om hvem som til enhver tid bruker
kjøretøyet. Dette vil være komplisert å forvalte og ha god nok kvalitet.

Et alternativ er å gjenbruke dagens bompengeordning for brukeravtale. Dette er en delt
ordning der brukeravtale med en utsteder åpner for "bruker betaler". Uten brukeravtale
og brikke gjelder prinsippet, at eier av kjøretøyet har betalingsansvar (selv om eier og
bruker er solidarisk ansvarlig etter Betalingsforskriften). Dette vurderes som uaktuelt da
det er komplisert og brukeravtalen er knyttet til bombrikken i bilen. Dette kan medføre at
dagens vegkantutstyr som leser bombrikken må utvides til steder der dette ikke eksisterer
i dag.
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5.1.2 Alternative prismodeller
Tabellen nedenfor beskriver alternative modeller for prising, og illustrerer hvordan prismodellene stiller ulike krav til datagrunnlag og teknologi. Datamengde og hvor nøyaktige disse er,
påvirker mulighetene til differensierte priser som avhenger av geografi, mengde kø, tidspunkt eller andre eksterne kostnader. Vi kan skille mellom flere modeller for prising: Fastpris,
distansebasert, sonebasert og posisjonsbasert prising. I tillegg har vi en kombinasjon av modellene. Innenfor hver av modellene er flere varianter aktuelle.

Prismodell

P0

P1
P2

P3

P4

P5

Varianter av hovedmodell
(Innen alle modeller kan pris variere mellom type
kjøretøy – vekt, akslinger, drivlinje etc.))

Pris ut fra energiforbruk.
Kun aktuell for veibruksavgiften.
Endring kun for nullutslippskjøretøy.

Dagens prismodell for kjøretøy med fossil energi.

Fast pris uavhengig kilometer. Årsavgift. Kun aktuell for
veibruksavgiften. Endring kun for nullutslippskjøretøy.
Punktvis ,passering ved bomsnitt

Pris pr. kjøretøy uavhengig av kilometer (ref. dagens
trafikkforsikringsavgift).
• Strekningsvise prosjekter med to takstgrupper
(tung/lett) – rabatt for 0-utslippskjøretøy
• Bypakker som i tillegg har miljødifferensiering og
tidsdifferensiering
• Ferjebilett
Lik pris for hele landet.

Distanse-basert prismodell.
Kun aktuell for veibruksavgiften.
Endring kun for nullutslippskjøretøy.
Sonebasert prismodell.
Kun aktuell for veibruksavgiften.
Endring gjelder alle kjøretøy.

Posisjonsbasert prismodell.
Kan omfatte både veibruksavgift og bompengeordningen.
Endring gjelder alle kjøretøy.

Tilsvarende dette kan nullutslippskjøretøy betale avgift ut
fra strømforbruk.

Datagrunnlag for bruk av vei

Eier av kjøretøy rapporterer kjørte kilometer til Statens
vegvesen, som omregner dette til strømforbruk. Statens
vegvesen har data om gjennomsnittlig strømforbruk for
ulike typer kjøretøy.
•

Eieropplysninger og egenskaper ved kjøretøy.

•
•
•

Eieropplysninger
Egenskaper ved kjøretøyet
Identifisert passering knyttet til kjøretøy

Eieropplysninger, kilometer kjørt og type kjøretøy/vekt.

Eksisterende prismodell for kjøretøy med fossil energi.
Nullutslippskjøretøy betaler pr. kjørte kilometer.
Eksempelvis to geografiske soner med ulik pris for by og
land.
A: Lik kilometertakst utenfor byene.
B: Lik kilometertakst i by – samme takst for områder
definert som by.
Pris varierer med bostedskommune til eier av kjøretøyet.
Eksterne effekter bestemmer pris. Hvor, når og hvor langt
du kjører.

Satellitteknologi leser kjørte kilometer i by og kjørte
kilometer på landet.

Eieropplysninger med folkeregistrert adresse og kilometer
kjørt.
Eieropplysninger for kjøretøy, data om sted, distanse og
tidspunkt.

Eksterne effekter kombinert med geografiske soner.

Eieropplysninger for kjøretøy, data om sted, distanse og
tidspunkt.

Dynamisk prising av kø – data i sanntid.

Eieropplysninger om kjøretøy, posisjonsbaserte data i
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P0 Energiforbruk bestemmer pris
Energiforbruket for fossilt drivstoff måles i liter diesel, bensin etc. Dette er dagens
ordning.
Tilsvarende kan veibruksavgift på nullutslippskjøretøy knyttes til forbruk av strøm. En
kalkulator beregner strømforbruk ut fra kjørte kilometer multiplisert med
gjennomsnittlig energiforbruk for aktuell type bil. Statens vegvesen har data om
gjennomsnittlig strømforbruk for ulike typer kjøretøy. Samme sats for hele landet.
Dette medfører at kjøretøy som krever mye strøm pr. kilometer betaler en høyere
pris enn kjøretøy med lavt strømforbruk pr. km. Denne prismodellen differensierer
ikke mellom ulike tidspunkt og hvor du kjører. Vi har ikke data om hvor trafikantene
kjører, og det er følgelig samme sats for hele landet. Avgiften kommer i tillegg til
elavgiften.
P1 - Fastpris, økt årsavgift
Den første og enkleste modellen P1 er en pris for kjøring i en periode. Det vil være
enkelt å knytte prisen til type kjøretøy og vekt. Dagens trafikkforsikringsavgift har
også en slik prismodell. Denne modellen er kun aktuell for veibruksavgiften for
nullutslippskjøretøy. Dagens veibruksavgift for drivstoff består.
P2 – Passering av bomsnitt – dagens prismodell for bompenger
Pris/takst fastsettes ut fra trafikktall og finansieringsbehov, der bruker betaler for
nytten ved å benytte en ny bru/tunnel/veistrekning. Koblingen mellom nytte og hva
bruker betaler er ikke like direkte i bypakker. Bompenger prises ved at et kjøretøy
passerer et bomsnitt. Det er ulike takster for kjøretøyklasser (vekt og utslipp), samt
tidspunkt på døgnet (rushtid). Det er flere steder innført rabatt knyttet til passeringer
innen en tidsperiode (timesregel), man betaler kun for en passering i løpet av en
time og månedstak (tak på hvor mange passeringer som kan belastes samme
kjøretøy i løpet av en måned).
P3 Distansebasert avgift
Prismodellen P3 avhenger av kjørt distanse. En distansebasert prismodell kan variere
fra det helt enkle med lik takst for hele landet, til å bygge inn flere priselementer med
økt differensiering og dermed økt behov for grunnlagsdata. Dagens system med
avgift på kjøretøy med forbrenningsmotor videreføres. I tabellen over skiller vi
mellom to varianter av en distansebasert modell.

Det enkleste er om pris pr. kilometer er lik for hele landet. Dagens veibruksavgift har
indirekte en slik oppbygging, hvor pris bestemmes av forbruk av fossilt drivstoff. Prisen på
bensin og diesel er omtrent lik uavhengig hvor i Norge du kjøper den.
Det er mulig å differensiere mellom ulike brukergrupper i prismodellen, ved for eksempel
å se til kodeverk for kjøringens art som er tilknyttet kjøretøyets registrering i Autosys.
Distansebasert prismodell beskrevet her er kun aktuell for veibruksavgiften. Dagens
bompengesystem er basert på variable takster, hvor finansieringsbidraget fra
bompengeselskapene er søkt beregnet og fastsatt ut fra nytte og betalingsvillighet særskilt
for hvert enkelt prosjekt. Takstene kan derfor variere både på bakgrunn av geografiske
forhold og omfanget av den nye utbyggingen. Dessuten vil takstene som settes på skiltene
(grunntakstene) påvirkes av trafikksammensetningen og rabattordninger.
Bompengeordningen er avhengig av grunnlagsdata som knytter kjøretøy til bestemte
veistrekninger, samt utvalgte kjennetegn ved kjøretøyet. Modellen innebærer at prising av
kø må skje gjennom bompengeordningen.
P4 Sonebasert avgift
Prismodell P4 kombinerer distanse med geografiske soner. Modellen vil kun gjelde for
veibruksavgiften, og avgiften beregnes fra kjørte kilometer i to ulike takstsoner - by og
land. Denne todelingen gir grunnlag for differensiert pris, dvs. det blir dyrere å kjøre i byen
enn på lande. Det er ikke nødvendig å registrere data om hvor bilen har kjørt, eller på
hvilken vei den har kjørt. Noe forenklet kan man se for seg at kjøretøyet utstyres med to
kilometertellere, som veksler når bilen går ut og inn av en sone.
Rapportering av utkjørt distanse forutsettes å kunne skje automatisk. Bysoner begrenses
til større byer. For å gjøre det enkelt er det samme takst i ulike byer, og en takst for landet.
P5 Posisjonsbasert prismodell
Denne prismodellen er innrettet mot prinsippet om at forurenser (her trafikanten) betaler
for de plager den påfører andre. Trafikk medfører ulemper for andre enn den enkelte
trafikant, dvs. eksterne kostnader. Klimagassutslipp prises her gjennom egen CO2 avgift.
Denne modellen gir mulighet til felles eller adskilte prismodeller for veibruksavgift og
bompengeordning. For veistrekninger omfattet av bompenger økes prisen ut fra
finansieringsbehovet og politiske vedtak. Takstene til bomprosjektene er ulike.
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Prismodellen forutsetter mer nøyaktige data om når og hvor trafikanten kjørte. For å
prise tapt tid pga. kø nøyaktig, bør prisen settes utfra hvor stort tidstap køen faktisk
gir. Det er behov for opplysninger om hvor mange andre som er på samme vei
samtidig. Dette stillers høye krav til datagrunnlag, og det bør vurderes å sette pris
utfra erfaringsdata i stedet ut fra faktisk kø i sanntid.
For å gi trafikantene insentiver til å unngå kø vil det være gunstig med informasjon
om pris før kjøreturen starter, men dette er ikke tilstrekkelig. Den enkelte trenger
tidsriktig informasjon om hva man kan spare av tid eller penger for å for eksempel
unngå kø, gjentatt ganger. Forskning innen adferdsøkonomien viser at det å få
erfaringer som ligner på hverandre gjentatte ganger vil kunne påvirke framtidige valg
(se for eksempel Kristal og Santos 2021*). Dette styrker argumentet om å sette pris
utfra erfaringsdata, altså om det pleier å være kø på et gitt sted og et gitt tidspunkt.
Kø kan også være en konsekvens av ulykker eller lignende som man ikke kan forutse.
Ideelt sett bør prismodellen og datagrunnlaget også vite noe om årsaken til kø for å
prise riktig ut fra formålet, å redusere kø.
Det kan være ulike modeller for å beregne eksterne kostnader, og vi har som
grunnlag for dette arbeidet lagt til grunn TØI sin modell (som Statens vegvesen
bruker som grunnlag for sine analyser).
5.1.3 Datagrunnlag i prismodeller
For samtlige prismodeller vil det være behov for å ha opplysninger om kjøretøyets
tekniske egenskaper. Dette er opplysninger som er enkelt tilgjengelig i Statens
vegvesens kjøretøyregister. Registeret inneholder opplysninger om kjøretøyets
egenskaper og kjøringens art som det er registrert for.
For å prise en distansebasert avgift vil man i tillegg ha behov for antall kilometer kjørt
for et kjøretøy. Teknologidimensjonen omtaler hvilke alternativer som er mulig for å
fange disse opplysningene.
For en posisjonsbasert prismodell vil man ha behov for innsamling av opplysninger
om kjørt distanse, til en gitt tid, på et gitt sted. Særlig for posisjonsbasert avgift vil det
være nøyaktigheten i prisingen som avgjør hvor detaljerte opplysninger det vil være
behov for. I denne sammenheng er det viktig å være bevisst på hvor man har behov
for de ulike opplysningene. Under organisering/prosess vil vi omtale datafangst,
fastsetting og innkreving nærmere.

I de ulike stegene vil man ikke ha de samme behovene for data på et detaljnivå. For
eksempel vil det ikke være nødvendig å ha opplysninger om nøyaktig hvor et kjøretøy har
vært til enhver tid for fastsetting. Så lenge man kan vite hvilket kjøretøy (med
eieropplysninger) og hvor langt kjøretøyet har kjørt i en gitt sone. Det vil være viktig å
ivareta prinsippet om dataminimering, av hensyn til personvern, men også av hensyn til
informasjonsforvaltning da det er kostbart å forvalte store mengder data flere steder.
I en posisjonsbasert prismodell kan det også være viktig å ha kunnskap om egenskapene
ved veien de kjørte kilometerne er kjørt. Statens vegvesen har opplysninger om dette i
nasjonal veidatabank. Dette er lisensierte data som tilgjengeliggjøres under Norsk lisens
for offentlige data. I seg selv er ikke dette personopplysninger, men koblingen mellom
opplysninger om egenskaper ved veien og hvilke kjøretøy som har kjørt der til enhver tid
er detaljerte personopplysninger som krever særskilt vern.
Utslippsdata kan hentes inn fra Autosys kjøretøyregisteret, basert på det konkrete
kjøretøyets utslipp i typegodkjenningen/bilen samsvarssertifikat (COC). Dette er
gjennomsnittsverdier for utslipp basert på standardisert testing av kjøretøyet under
kontrollerte forhold. Utslippsdata som ikke fanger opp faktiske utslipp. Generelt vil utslipp
øke i kø for bensin- og diesnullutslippskjøretøy , fordi drivstofforbruket er opp mot 10
ganger så høyt fra 0 – 20 km/t enn i jevn fart på 60 – 70 km/t.

Data for kjøretøyenes slitasje på veinettet vil også kunne hentes ut fra Autosys
kjøretøyetregisteret der egenvekt er opplyst. For tunge kjøretøy vil data på kjøretøyets
vektfordeling (antall aksler/ akseltrykk) gi gode input på vektslitasje. Jo høyere vekt og jo
færre aksler, jo høyere slitasje på veinettet.
Data for ulykkeskostnader er mer utfordrende. De kan tenkes å hentes fra kjøretøyeiers
alder da vi vet mye om aldersfordelingen i trafikkulykker. Ut fra dette kan det være mulig å
prise utfra generell ulykkesrisiko.

*Kilde: Kristal, Ariella og Santos, Laurie, The G.I Joe Phenomena. Understanding the Limits of Metacognitive Awareness in Dibiasing,
Working Paper 21-084, Harward Business School 2021
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5.2 Brukergrupper
Hvordan tiltaket velger å behandle ulike
brukergrupper har betydning for utvikling av
konseptene. I behovsanalysen ble interesser til ulike
brukere presentert og gruppert i segmenter. Med
bakgrunn i dette kan tiltak rettet mot ulike
brukergrupper utformes.
Tabellen til høyre illustrerer hvordan mulighetsrommet
varierer utfra hvilke brukergrupper vi har til hensikt å
nå. Virkemiddel kan tilpasses aktuelle brukergrupper,
og dette er ofte nødvendig for å ha god effekt. Det kan
være ulike nyttebetraktninger knyttet til brukergruppe.
For eksempel kan personbiltrafikk ha ulik nytte i
bystrøk og i distriktene. I byene vil det ofte være flere
valgmuligheter med et større utbygd kollektivnett, enn
i distriktene hvor avstandene er større. Avhengigheten
av personbil er større i distriktene.
Kort oppsummert viser gjennomgangen at det
er aktuelt å ha differensierte prismodeller for
kjøretøyets tekniske egenskaper men ellers
likebehandle brukeren av kjøretøyet.
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Brukergruppe

Beskrivelse
Kjøretøygruppe. Bompengeordningen har differensierte takster ut fra vekt på kjøretøyet (+/- 3500 kg). Det er utviklet
et system med miljødifferensierte takster der det under hver takstgruppe er opprettet takstklasser ut fra kjøretøyets
drivstoff- eller motoregenskaper, herunder egen takstklasse for nullutslippskjøretøy. For veibruksavgiften betaler
kjøretøy som bruker mye bensin eller diesel pr. kilometer mer enn kjøretøy som er energieffektive. Dette reflekterer
slitasje på vei og lokale utslipp i form av svevestøv osv. Å differensiere pris utfra type kjøretøy og vekt vil gjelde for
alle alternativer.
Geografi. En vanlig inndeling er mellom byer, tettbygde strøk og distrikter. Å differensiere ut fra geografiske forhold
kan begrunnes med at befolkningen i distriktene er mer avhengige av personbilen enn dem som bor i eller nær byer,
Behovet for å regulere kø er størst i byene. Likeledes har andre negative virkninger av kjøretøy (støy, svevestøv) størst
betydning i byer og tettbygde strøk.
Formål. Yrkestransport versus personbiltransport
Månedtstak og timesregel for bompengeordningen er en allmenn ordning som begrenser maksimale kostander.
Den kommer primært til nytte for de som kjører mye. Dette gjelder for eksempel drosje, lastebil og kollektivtjenester.
Det er søknadsbaserte ordninger for fritak fra bompenger for blant annet HC og kollektivruter. Yrkestransporten kan
i noen tilfeller viderefakturere sine bompengekostnader til kundene. I interessentanalysen har det kommet fram
behov knyttet til yrkestransport og bompenger som vi tar med oss videre i mulighetsstudien.
En annen inndeling kan knyttes til fritid/turisme eller arbeidsreise. Det har ikke kommet fram gode grunner til å gi
rabatter knyttet til dette i interessentanalysen. Det er derfor ikke aktuelt med spesielle tiltak knyttet mot disse
formålene.
Økonomiske forhold. Utfra inntekt eller familieforhold. Hensyn til grupper med lav inntekt kan gi grunnlag til å
vurdere prisdifferensiering i mulighetsrommet. Prosjektet har vurdert mekanismer for omfordeling. Det er ikke
tradisjon for å anvende særavgifter eller bompengeordningen til dette, og det kan gi grunnlag for misbruk og lavere
etterlevelse.
Fradrag over skattemeldingen er et mer effektivt virkemiddel knyttet til mål om økonomisk omfordeling. I arbeidet
med mulighetsrommet går vi ikke videre med tiltak som retter seg mot økonomisk omfordeling.
Nasjonalitet. Norskregistrerte kjøretøy - kjøretøy registrert i andre land. I kapittel 4 Rammebetingelser er det gitt
føring om ikke-diskriminering av utenlandske og nasjonale kjøretøy, både hva de skal betale og mulighet for rabatter.
Dette legger føringer på mulighetsrommet.
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5.3 Teknologi
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Gjennom markedskontakt og egne forskningsprosjekter har Skatteetaten og Statens
vegvesen identifisert tekniske løsninger som potensielt kan svare ut utfordringen
med å etablere et system for fastsettelse og innkreving av veibruksavgift og
bompenger.

Data minimering kan være et valg for den enkelte brukeren ved at man kan sette
individuelle lagringstider for GNSS-spor. Ved å velge lagring i kun minutter eller timer
velger en imidlertid bort muligheter for å etterprøve beregnet strekningsbasert
veibruksavgift og bompenger. Dette har imidlertid noen likhetstrekk med strømregningen.

Felles for de løsningene som vi presenterer i forhold til å registrere utkjørt distanse i
ulike soner er at alle løsningene er basert på GNSS. Det registreres dermed et
fullstendig spor etter den enkelte tur, mens det er forskjeller på hvor sporene lagres.
Alternativ som kun krever utkjørt distanse på landevei eller by vil fortsatt gi en
fullstendig sporing, mens man her kun tar akkumulerte verdier inn i
kostnadsberegningen. Utdypende beskrivelse finnes i vedlegg 5-3 Vurdering av
tekniske løsninger.

Mange transportører har egne løsninger for å følge med på flåten deres. Både posisjon,
kapasitetsutnyttelse og for eksempel kjøling av varer kan være viktige faktorer som
overvåkes. For tunge kjøretøy tilsier piloter hos Statens vegvesen at bilfabrikantene lagrer
ytterlige data som posisjon, fart, vekt, bruk av tachograf samt ulike alarmer. Oppløsningen
av dataene kan være på minuttnivå. Datalagringen gjøres både for å kunne tilby ønsket
oppfølging av kjøretøyene for å sikre driftsstabilitet, men også for å oppfylle ulike EUforordninger. For personbiler kjenner vi til tilsvarende overvåkning uten at eierne alltid er
klar over datalagringen. I tillegg vil både Android og Apple telefoner lagre posisjonsdata i
tillegg til at tjenestetilbydere av mobildata kan lagre bruk av ulike basestasjoner.

5.3.1 Ulike kjøreplattformer
Erfaringer fra pilotering tilsier at innsamling av GNSS-spor kan gjennomføres ved
ulike kjøreplattformer. Tradisjonelt har OBU (On-Board Unit) vært den foretrukne
løsningsmetoden, noe en ser spesielt på utstyr som er beregnet for tunge kjøretøy.
Nye kjøretøy tillater en integrering der tekniske sensorer i kjøretøy blir
tilgjengeliggjort for alternativ funksjonalitet. Dette vil si at kjøretøyets GNSS enhet,
odometer, fart og eventuelt turtall kan brukes til å posisjonere kjøretøyet langs en
kjørerute. Sensorene kan forenes i integrerte apper som ved Android Automotive
Applications i Polestar. Tilsvarende kan også sporingsløsninger legges på
smarttelefoner.
De tre kjøreplattformene kan i sum tilby kjøretøyeiere ulike alternativer og dermed
valgfrihet. OBU er mest velegnet for lokal lagring av sporingsdata, men også integrert
løsning i kjøretøy og bruk av smarttelefon kan løses med riktig datasikkerhet.
5.3.2 Krav til sporingsdata
Som beskrevet i kapittel 2.1.3 har Datatilsynet etablert en egen strategi for et godt
personvern i samferdselssektoren. Strekningsbasert veibruksavgift og bompenger
må etterleve Personopplysningsloven og EUs personvernforordning ved god og
dokumentert informasjonssikkerhet i alle informasjonssystemer som registrerer data
om ferdsel som kan knyttes til enkeltindivider. Utfordringer ved personvern er en av
de sterkeste utfordringene ved GNSS-basert brukerbetaling.

I kapittel 2.2.2 trekkes Automatisering og autonomi samt Samhandlede intelligente
transportsystemer frem som to av fire viktige teknologitrender Norge og resten av verden.
Begge disse teknologitrendene er basert på at deling av blant annet posisjonsdata med
alle kjøretøy rundt. Teknologitrendene krever også at kjøretøyene er oppkoblet.
Om kjøretøyene allerede lagrer sporingsdata er dette ikke nødvendigvis et godt argument
for å innføre et nytt konsept som gjør det samme, men det er likevel viktig å se
problemstillingen i riktig kontekst.
5.3.3 Nytte av sporingsdata
Deltagere i pilotering av GNSS basert veiprising i Trondheim har svart på brukerundersøkelser før og etter de har deltatt i piloteringen av veiprising. 80 prosent av de som
har prøvd teknologien var positiv til registrering av deres personlige reisedata dersom det
bidro til et mer rettferdig bompengesystem. Et annet av svarene er at 77 prosent er
positive til at de skal betale for ekstern forsinkelse først når det oppstår en kø og ikke til
faste tidspunkter som defineres som rushtider.
Sporingsdataene kan potensielt gi nytte innen blant annet kommende digitalisering av
transporttjenester samt innen trafikk- og kapasitetsstyring.
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5.3.4 Forstyrring av GNSS lokalisering og tekniske kontroller
Forskjellene mellom det tekniske utstyret som ligger til grunn for
konseptene 2 og 3 er basert på kravene som stilles til nøyaktighet. Når
både veibruksavgift og bompenger eventuelt skal samles i samme
tekniske system, som ved alternativ 3, skjerpes utstyrskravene spesielt i
forhold til ytre påvirkning.

Jamming, som betyr å blokkere GNSS signaler, og spoofing, som betyr å
endre posisjon gitt ved GNSS signaler, er to teknikker som potensielt kan
skade et konsept der man å registrere posisjoner og bevegelse som
grunnlag for posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger. Statens
vegvesen har sammen med Nkom og Forsvarets forskningsinstitutt
prøvd ut jamming og spoofing for å skaffe førstehånds kunnskap om
problemstillingen gjennom jammetester i 2021 og 2022.
For å hindre omfattende problemer med jamming og spoofing må et
eventuelt oppsett for posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger
benytte både intern og ekstern kontroll.
• Intern kontroll betyr at enheten bruker andre mekanismer for å
verifisere bevegelse. Dette kan for eksempel være treghetssensorer
eller posisjonering av enheten ved hjelp av basestasjoner og kjente
wifi nettverk.
• Ekstern kontroll omfatter vegkantutstyr for identifisering av kjøretøy i
kontrollsnitt som samstemmes med posisjonsbestemmelser gitt ved
utstyret i kjøretøyet. Alternativt kan kjøretøy trackes ved 5G teknologi i
områder med god dekning for å samstemme med posisjonsbestemmelser gitt ved utstyret i kjøretøyet.

En tynn klient overfører alle GNSS-posisjoner til en sentral dataløsning
der man bruker «Map matching» til å finne hvilke gater kjøretøyet har
passert igjennom. Den sentrale dataløsningen kan da forholde seg til
oppdaterte kart og identifisere ulike delkomponenter i kjøreturen.
I figuren under i midten er det ved fargekoder vist ulike veikategorier i
Oslo sentrum slik de er definert i Nasjonal vegdatabank (NVDB) . Dette
gjør at man kan prise ulike veityper ulikt innenfor ett og samme område.
En tykk klient innebærer at all beregning av utkjørt distanse og prising
skjer lokalt i en enhet i kjøretøyet. Det vil være utfordrende å sikre at alle
lokale enheter til enhver tid har et oppdatert kartgrunnlag for «Map
matching» og beregning av utkjørt distanse. Det er derfor mer
sannsynlig at en tykk klient bruker GNSS bevegelser som grunnlag for
avgiftsberegning. Kartskissen til ned til høyre viser veiprising ved
geofencing i Trondheim.

Tynn klient - Mye data
sendes

GNSS
tid/sted
Kjøretøy

Avgiftsberegning

Faktura

Sentralsystem

Tykk klient - lite data
sendes

GNSS
tid/sted
Kjøretøy

Avgiftsberegning

Faktura
Sentralsystem

5.3.5 Tykk og tynn klient
Erfaringer med pilotering av veiprising tilsier at det kan være noen
prinsipielle forskjeller mellom en tynn og en tykk klient når det kommer
til metoden for beregning av utkjørt distanse, noe som er selve
grunnlaget for avgiftsberegningen
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5.4 Prosess og organisering
«Digitalisering og innføring av ny teknologi muliggjør ofte nye måter å organisere oppgaver og plassere ansvar på. Ikke bare innenfor en virksomhet eller en sektor, men mellom virksomheter, sektorer,
mellom innbyggere og forvaltning og mellom offentlig forvaltning og privat tjenesteyting» (Veileder digitaliseringsprosjekter, Finansdepartementet).
5.4.1 Prosess
Under dimensjonen prosess vil vi se på mulighetene til å ha felles oppgaveløsning og prosesser på tvers av dagens organisatoriske enheter for veibruksavgiften og bompengeordningen. Vi
vil også se på andre avgifter, og da spesielt trafikkforsikringsavgiften. I dette avsnittet vil vi ikke behandle organisering, roller og eierskap, da dette vurderes i et eget avsnitt. Samtidig er det
sammenheng mellom prosess og organisering, slik at det er vanskelig å holde det helt adskilt.

Etablering

Datafangst

Fastsetting

Innkreving

Kontroll

Vi skiller mellom fem steg i prosessen.
•

Etablering, oppstart, etablere kundeforhold for bilist, registrere kjøretøy, eventuelt installasjon av teknisk utstyr.

•

Datafangst er registrere «bruk av kjøretøy», kjørte kilometer og antall passeringer gjennom bomstasjon. Kan også sees som «hendelser».

•

Fastsetting er sammenstilling av hendelser og datagrunnlag som sammen med satser gir grunnlag for fastsettelse av krav for bompenger og avgift

•

Innkreving omfatter fakturering og betaling, innfordringstiltak.

•

Kontroll kan skje gjennom hele verdikjeden.
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5.4.2 Økosystemet til kjøretøyeier

Kjøretøyeier har en rekke aktører i økosystemet som de har et forhold til, figuren til høyre viser
et utvalg.
Bank, Finans og Leasing selskaper ifm. finansering og lån med pant i kjøretøy.
Forsikringsselskap man plikter å ha ansvarsforsikring, samt valgfrie øvrige forsikringer.
Trafikkforsikringsavgift faktureres gjennom forsikringsselskapene. Trafikkforsikringsforeningen
representerer de ulike selskapene. Bildeling/Bilutleie-selskaper vil måtte forholde seg til
veibruksavgift og bompenger. Bruker av bilen har forhold til kjøretøyeier. Energileverandører
(oljeselskap) organisert gjennom Drivkraft Norge krever inn veibruksavgift i dag. AutoPassutstedere (7 stk i dag) krever inn bompenger, bompengeoperatører krever inn for de uten
AutoPass-brikke. Parkeringsselskaper er en stor bransje, fra internasjonale konsern
internasjonalt til lokale foreninger, mange har apper og betalingsløsninger. Skatteetaten og
Statens vegvesen har sentrale roller i nyregistrering, eierskifte, vegutbygging, skattemelding
m.v. Verksted og bilforhandlere er sentrale i vedlikehold og anskaffelse/garanti på kjøretøy.
Det er gjort et nedvalg ift. sentrale aktører i bompengeordning og veibruksavgift der det er
sett på mulige rolle- og ansvar mellom aktørene. Dette er dokumentert i en egen utredning for
å identifisere ulike alternativerorganiseringsformer for fremtidig ordning (sammendrag i
kapittel 5.7)
Organisasjon handler om hvordan vi kan sette sammen funksjoner og prosesser i en velegnet
struktur som samtidig er tilpasset eksterne påvirkningsfaktorer (eiere, økonomiske krefter,
teknologi, konkurrenter, kunder, ansatte, politiske føringer etc). Det finnes ikke en optimal
organisering, den må tilpasses mål, strategi, størrelse, teknologi, virksomhetsområde,
finansiering, medarbeidere og omgivelser.
Hvordan en fremtidig ordning for veibruksavgift og bompenger skal organiseres blir en
diskusjon om type organisasjon(er) og om det skal være én ny eller en del av en eksisterende
organisasjon, eller samhandlende organisasjoner som utgjør virksomheten veiprising.

Bil forhandler

Bank/Finans/
Leasing

Forsikrings selskap
Bildeling selskap

Verksted

Statens
vegvesen

Kjøretøyeier

Bruker

Energi leverandør
(Bensin, El
etc)

Skatteetaten

Parkering
Bompenge operatør

AutoPass utsteder

Følgende områder er viktige for alternative organiseringer:

•

Funksjoner, roller og ansvar i en forvaltnings- og driftsmodell

•

Informasjonsflyt, Samhandling, Bemanning, Kontroll

•

Håndtering av utenlandske/internasjonale grensesnitt
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5.5.1 Fra dimensjoner til løsningsmuligheter
De fire dimensjonene kan settes sammen til et stort antall kombinasjoner av
muligheter. Prosjektgruppen identifiserte 12 løsningsmuligheter, som ble redusert til
9 muligheter som er grovt beskrevet og vurdert mot kriteria for nedvalg (innfrielse av
rammebetingelser og bidrag effektmål). I vedlegg 5-5 Grovsiling av muligheter, gjør vi
rede for alternativene og vurderingen av de 9 mulighetene og ytterligere nedvalg.

5.5.2 Løsningsmuligheter for nedvalg
Prosjektgruppen gjennomførte 24.mai 2022 en heldags samling med 20 deltakere,
som i tre grupper vurderte løsningsmulighetene opp mot Rammebetingelser,
Effektmål og Kostnad/risiko. Resultatene kommer i det etterfølgende.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 Nullalternativet
1A Distansebasert veibruksavgift
1B Strømforbruk for nullutslippskjøretøy
2A Utsyr i bil teller kjørelengde
2B Utstyr i bil teller kjørelengde i ulike soner (by, tettsted, spredtbygd)
3A Veiprising tid og sted, veibruksavgift priser kø
3B Veiprising tid og sted, bompenger priser kø
3C Veiprising Mobil
4 Allmenn veiprising

Figuren til høyre viser en grov skisse på grad av endring for henholdsvis
veibruksavgift og bompenger for løsningsmulighetene.

MED

2B Utstyr i bil
teller
kjørelengde i
ulike soner

Veibruksavgift

Løsningsmulighetene ble forelagt og diskutert med mer enn 70 representanter fra
ulike aktører i offentlig og privat sektor, samt interesseorganisasjoner i en innspillkonferanse på Gardermoen 3.mai 2022.

HØY

3A Veiprising
tid og sted,
veibruksavgift
priser kø
3B Veiprising
tid og sted,
bompenger
priser kø

4 Allmenn
veiprising

3C
Veiprising
Mobil

2A Utstyr i bil
teller
kjørelengde

1B
Strømforbruk
for
nullutslippskj
øretøy

LAV

1A Distansebasert
veibruksavgift

0 – Null
alternativet

Bompenger

LAV

MED

HØY
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5.5.3 Grovsiling av løsningsmuligheter - Sammendrag
Løsningsmulighet 1A.
Alternativet kan også være et første trinn på vei mot en mer treffsikker.
Distansebasert veibruksavgift videreføres til Samfunnsøkonomisk analyse som et
«minimumsalternativ».
Løsningsmulighet 1B Strømforbruk for nullutslippskjøretøy videreføres ikke som
hovedmodell. Hovedårsaken er at alternativet ligner for mye på 1A og at det ikke
fanger opp andre kjøretøy teknologier. Alternativene 1A og 1B videreføres til
alternativanalysen som Konsept 1 Distansebasert.
Løsningsmulighet 2A – Utstyr i bil teller kjørelengde
Alternativet gir lav merverdi, den har en potensiell stor investering i OBU.
Automatisert rapportering gir større sikkerhet – videre føres ikke.
Løsningsmulighet 2B – Utstyr i bil teller kjørelengde i ulike soner (by, tettsted,
spredtbygd)
Alternativet videreføres da det gir mulighet for bedre treffsikkerhet UTEN å sentral
lagring av store mengder persondata om posisjon utover dagens bompengeløsning.
Videreføres som konsept 2.
Løsningsmulighet 3A – Veiprising tid og sted, veibruksavgiften priser kø og
Løsningsmulighet 3B – Veiprising tid og sted, bompenger priser kø
Treffer begge godt på rammebetingelsene, men høy personvernrisiko, tiltak og
tilpasninger må påregnes. Begge har høy måloppnåelse. De slås sammen og
videreføres som Konsept 3.
3C – Veiprising Mobil
Det er stor usikkerhet med 4G-5G teknologi, alternativet utgår som et hovedkonsept.
Teknologien kan være aktuell om noe mer tid.
4 – Allmenn veiprising
Alternativet faller da rammebetingelse R1 og R2 ikke innfris.

Grovsilingen er gjort basert på innfrielse av rammebetingelser, effektmål, og
kostnadsoverslag. Det er videre gjort en sammenslåing basert på om
mulighetene representerer konseptuelt ulike løsninger.

Dokumentasjon finnes i vedlegg 5-5 Grovsiling av muligheter.
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5.6 Konsepter
Konsepter kandidater for
samfunnsøkonomisk analyse
Konsept 0
Forsvarlig videreføring av dagens ordninger
Konsept 1 - Distanse
Veibruksavgift innføres også for
nullutslippskjøretøy
Konsept 2 – Sone
Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og
land
Konsept 3 - Posisjon
Pris varierer mellom tid, sted og distanse.

HØY
3 Posisjonsbasert

2 Sonebasert
for alle
kjøretøy
(BY-LAND)

Endring for
Veibruksavgift

4 Stegvis realisering

MED
1 Distansebasert
Nullutslippl

Konsept 4 – Stegvis realisering
Stegvis realisering mot veiprising
LAV
Prosjektet har 4 hovedkonsepter i tillegg til nullalternativet, som vist i figuren til høyre.
Konseptene gjør i varierende grad endringer i Veibruksavgift og Bompenger.

Null– Pluss
El-bil rabatt
BP 0-100%

0 – Null
alternativet

Endring for Bompenger

LAV

MED

HØY

78

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

Nullutslippskjøretøy betaler ikke veibruksavgift til staten.
Kjøretøy med forbrenningsmotor belastes for bompenger, og det skilles mellom lette
og tunge kjøretøy. De fleste bilister har avtale med en AutoPASS-utsteder som man
betaler til regelmessig ,mens de uten avtale faktureres fra operatør. På landsbasis er
inntektene til ulike formål om lag 11 MRD kroner fra bompenger.
AutoPASS utstedere mottar 1,75 % av omsetningen for betalingstjenesten de
utfører.

Veibruksavgift

•

Nullutslippskjøretøy er fritatt fra bompenger mange steder i landet, og betaler
maksimalt 50% av høyeste takst. Stortinget fastsetter rabattens størrelse (min. 50
prosent).

Null + -alternativet mulighet for lik takst for alle lette kjøretøy
Veibruksavgiften er som i nullalternativet. For bompenger vil lokale myndigheter ha
muligheter til å fjerne dagens rabatt for nullutslippskjøretøy.
Dvs. nullutslippskjøretøy kan betale mellom 0 og 100 prosent av hva kjøretøy med
forbrenningsmotor betaler.

Kjøretøy med forbrenningsmotor
betaler veibruksavgift når
de fyller bensin eller diesel.

•
•

Kjøretøy med forbrenningsmotor betaler
normal takst i bomringer
og bomprosjekter.
Rushtidsavgift som i dag.

Nullutslippskjøret
øy

CO2 avgift kommer i tillegg til veibruksavgift på fossil drivstoff, denne ordningen
beholdes i alle konsepter, avgiftsatsen vil øke i tråd med regjeringens klimaplan.

Bompenger

Kjøretøy med
forbrenningsmotor

5.6.0 Nullalternativet
Veibruksavgift er en avgift der inntektene går uavkortet til staten. Kjøretøy med
forbrenningsmotor belastes ved avgift på drivstoff, som betales til bensinstasjonene.
50 oljeselskaper/importører betaler avgiften til Skatteetaten hver måned, og
inntekten var totalt 14 MRD pr. år (2021).

•

Nullutslippskjøretøy betaler ikke
veibruksavgift til staten.

•

Nullutslippskjøretøy betaler lavere takst i
bomringer og bomprosjekter.
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5.6.1 Konsept 1 – Veibruksavgift for nullutslippskjøretøy
Veibruksavgift for kjøretøy med forbrenningsmotor fortsetter som i dag, med
betaling pr. liter drivstoff.

Kjøretøyeier er ansvarlig for å rapportere kilometerstand, dette kan gjøres ved
registrering, periodisk kan det utføres ved service/verksted/periodisk kjøretøykontroll
eller manuelt av eier. Ved eierskifte av kjøretøy vil kilometerstand være viktig å
registrere slik at oppgjør kan foretas. Konseptet innebærer ikke installasjon av noe
ekstra utstyr i kjøretøyet.
Kjøring i utlandet omfattes ikke av veibruksavgift til Norge, og kan trekkes fra ved
rapportering. Utenlandske nullutslippskjøretøy vil være pliktig å registrere
veibruksavgift. Det kan etableres enkle løsninger for å ivareta dette. Plug-In hybrid
kjøretøy fortsetter med dagens ordning med veibruksavgift basert på drivstoff.
Allerede i dag kan enkelte biltyper gjennomføre automatisert rapportering av
kilometer kjørt fra bilens integrerte system til en tredjepart (myndigheter eller
virksomhet). I løpet av noen år vil flere biltyper og en større andel av bilparken ha
denne muligheten.
I utgangspunktet vil bompengeordningen være som i nullpluss alternativet.
Det er opp til lokale myndigheter hvorvidt det innføres tidsdifferensiering på
bompenger/bypakker, da vil bompengeordningen i større grad prise eksterne
kostnader i byene.

Bompenger

Kjøretøy med
forbrenningsmotor

Konsept 1 utformes med lik pris for hele landet, men ulike satser for
kjøretøyegenskapene f.eks. knyttet til vekt.

•

Kjøretøy med forbrenningsmotor betaler
veibruksavgift når de fyller bensin eller
diesel.

Nullutslippskjøretøy

Det innføres veibruksavgift for nullutslippskjøretøy, både tunge og lette kjøretøy.
• Likebehandling hvor trafikanter i større grad betaler avgift uavhengig
av kjøretøyets drivlinje.
• Konseptet har fleksibilitet og åpner for en gradvis overgang fra manuell
rapportering til automatisk rapportering for en større del av nullutslippsbilene.

Veibruksavgift

•

•

•

Kjøretøy med forbrenningsmotor og
nullutslippskjøretøy betaler lik takst.
Rushtidsavgift gjennom bompenger.

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

80

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

Konsept 1
Vurdering mot rammebetingelser
R1 Formål

Formålet om at veibruksavgiften
fortsatt skal være en
særavgift til statskassen som
skal prise
eksterne kostnader ved veitrafikk
opprettholdes.

R2 Etablering

Den lokale handlefriheten i
bompengeordningen beholdes.
Et mulig tillegg med tillegg i rushtid,
kan dette begrense lokal forankring.

R3 Forurenser betaler

R4 Personvern

R5 Ikke-diskriminering

R6 EU/EØS-regelverk

Selv om veibruksavgiften i
større grad skal utformes til
å internalisere eksterne
kostnader, vil prisingen være
basert på gjennomsnittskostnader.

Hyppig rapporteringsgrad kan øke
risikoen.
Bompengeløsning gir noe høyere
risiko.

Konseptet må tilpasses EØSprimærrettens krav om ikkediskriminering av veibrukere
fra andre EU-/EØS-stater. Det
er behov for mer inngående
vurderinger av dette når
konseptet er nærmere
detaljert.

Vurdering av konseptet før
notifisering/avklaring med EU/EØS.
Se nærmere omtale og vurderinger i
Vedlegg 4.1 og 5.8.
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5.6.2 Konsept 2 - Sone
Veibruksavgift: Pris varierer mellom by og land
Problembeskrivelsen viser at de eksterne kostnadene er høyere i byer enn på landet.
For å gjenspeile dette foreslås Konsept 2 en to-prismodell for veibruksavgiften hvor
taksen er høyere for by enn på landet. Kjørt distanse er som for konsept 1
grunnleggende informasjon.
•
•
•

•

Veibruksavgift

Veibruksavgiften med to soner vil gjelde for alle kjøretøy (tunge og lette, og
uansett drivlinje nullutslipp, fossilt drivstoff).
Krav til datafangst begrenses til kjørte kilometer i to soner. Data om sted, veitype
og tidspunkt lagres ikke.
Løsning med automatisk innrapportering av utkjørt distanse. Løsningen kan
basere seg på alternative teknologier: utstyr/boks for noen kjøretøyene, andre
kjøretøy . Noen kjøretøy har integrert utstyr til å rapportere data.
Kjøring i utlandet registreres automatisk.

•

•

Felles ordning for kjøretøy med forbrenningsmotor og
nullutslippskjøretøy.
To satser, en for byer og en for landsbygd/tettsted.

Løsning for utenlandske kjøretøy implementeres, app/web for lette og OBU for
tunge. Løsning for «ikke digitale» utenlandske lette implementeres
Bompengeordningen
I utgangspunktet vil bompengeordningen være som i alternativ nullpluss
alternativet.
Det er opp til lokale myndigheter hvorvidt det innføres tidsdifferensiering på
bompenger/bypakker, da vil bompengeordningen i større grad prise eksterne
kostnader i byene.

Bompenger

Konseptet kan legge til rette for felles innkreving av bompenger og veibruksavgift.

•
•
•

Lik pris for kjøretøy med forbrenningsmotor og nullutslippskjøretøy.
Lokale satser for bompenger fortsetter
Rushtid-avgift gjennom veikantutstyr
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Konsept 2
Vurdering mot rammebetingelser
R1 Formål

Formålet om at veibruksavgiften
fortsatt skal være en
særavgift til statskassen som
skal prise eksterne kostnader ved
veitrafikk opprettholdes.

R2 Etablering

Den lokale handlefriheten i
bompengeordningen beholdes.
.

R3 Forurenser betaler

Det differensieres på to
soner, avstand og
egenskaper ved kjøretøy.
Prisingen vil fortsatt basere
seg på gjennomsnittskostnader.

R4 Personvern

Estimert risiko før tiltak.

R5 Ikke-diskriminering

Konseptet må tilpasses EØSprimærrettens krav om ikkediskriminering av
veibrukere fra andre EU-/EØSstater. Det er behov for mer
inngående vurderinger av
dette når konseptet er
nærmere detaljert.

R6 EU/EØS-regelverk

Vurdering av konseptet
før notifisering/avklaring med
EU/EØS. Se nærmere omtale
og vurderinger i Vedlegg 4.1 og 5.8.
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5.6.3 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 for å påvirke trafikantenes adferd og deres
kjøremønster. Pris kan variere mellom ulike typer veier, geografi, årstid,
trafikkforhold, kø, egenskaper ved kjøretøyet osv.
Den nye veibruksavgiften vil gjelde for alle kjøretøy.
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 kjøretøy ha integrert utstyr for å kunne rapportere nødvendige
data automatisk. Dette vil ta tid, og den eldste del av bilparken vil måtte montere
ekstra utstyr/boks i bilene.
• Konseptet har fleksibilitet, og åpner for en gradvis overgang for kjøretøy med
forbrenningsmotor for dagens veibruksavgift. I en stegvis innføring vil
nullutslippskjøretøy og hybridkjøretøy være tidlig ute. Tunge kjøretøy kan være
tidlig ute, tilsvarende Danmark og Sverige.
Løsning for utenlandske kjøretøy implementeres, app/web for lette og OBU for tunge.
Løsning for «ikke digitale» utenlandske lette implementeres.
Konseptet innebærer en mulighet for bompengeordning å gå over til distansebasert
prising fra punktvis passering av vegkantutstyr, våre beregninger legger til grunn
distansebasert bompenger. Det forutsettes at bompenger og fastsettelse av
veibruksavgift har felles datainnhenting, fastsettelse og innkreving.

Sone 1 (land)

•
•

Det kan være behov for å beholde noe av utstyret for kontrollformål.
Bompengeordningen og veibruksavgiften vil fortsatt ha hver sine formål og
prismodeller.
Konseptet legger til grunn en felles prosess for etablering av kundeforhold(brikke),
datafangst, fastsetting og innkreving av veibruksavgift og bompenger.
Konseptet gir mulighet for granulering av soner. Videre kan konseptet ved hjelp av
posisjonsdata gi en nøyaktig angivelse av kjøretøyets bevegelser i sanntid. Dette gir
muligheter for mer nøyaktig prising av kø.

Sone 2 (by)

•

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 3 (storby)
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Konsept 3
Vurdering mot rammebetingelser
R1 Formål

Formålet om at veibruksavgiften
fortsatt skal være en
særavgift til statskassen som
skal prise eksterne kostnader ved
veitrafikk opprettholdes.
Forbehold er knyttet til inntektsfordeling – hvem priser kø
(Veibruksavgift eller Bompenger)

R2 Etablering

Den lokale handlefriheten i
bompengeordningen beholdes.
.

R3 Forurenser betaler

Det differensieres på tre
soner, avstand og
egenskaper ved kjøretøy.
Prisingen vil i mindre grad
basere seg på gjennomsnittskostnader.

R4 Personvern

Estimert risiko før tiltak.

R5 Ikke-diskriminering

Konseptet må tilpasses
EØS-primærrettens krav
om ikke-diskriminering av
veibrukere fra andre EU/EØS-stater. Det er behov
for mer
inngående vurderinger av
dette når konseptet er
nærmere detaljert.

R6 EU/EØS-regelverk

Vurdering av
konseptet før notifisering/avklaring
med EU/EØS. Se
nærmere omtale og vurderinger i
Vedlegg 4.1 og 5.8.
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5.6.4 Konsept 4 - Stegvis realisering mot veiprising

Realopsjon: Steg 3

Veiprising, lokale vedtak for bompenger

Steg 1 Lette norskregistrerte Nullutslippskjøretøy får en distansebasert kjøretøyavgift.
Basis rapportering etableres, omfatter ikke utenlandske kjøretøy. Drivstoffavgift
fortsetter på kjøretøy med forbrenningsmotor.
Steg 2 Konsept 2 for Tunge kjøretøy tar sikte på å realisere Konsept 2 med ulike satser
for veibruksavgift for by og land. Det må her installeres OBU/brikker i kjøretøy over 7,5
tonn, eventuelt app eller integrere kjøretøyplattform. En innføring for tunge kjøretøy vil
kunne sammenfalle med tilsvarende implementering i Sverige og Danmark. Det er mulig
å geografisk innføre løsningen på enkelte veistrekninger (TEN-T og motorveier).
Overgangsordning fra veibruksavgift på drivstoff til kilometerbasert for tunge kjøretøy
kan ordnes med ulike betalingsløsninger/fradrag/justerte satser på drivstoffavgiften for
de med OBU installert i kjøretøy, eventuelt andre varianter. Vektårsavgiften kan vurderes
fjernet.
-----Konseptet har et langsiktig målbilde i tråd med Konsept 3 som kan realiseres når
• den teknologiske utviklingen er kommet så vidt langt at integrert kjøretøyplattform
for majoriteten av kjøretøyflåten er på plass med et begrenset sett standarder hos
bilprodusentene.
• det EU regulatoriske er videreutviklet til å kunne gjelde både lette- og tunge
kjøretøy, og har tatt inn over seg at nullutslippskjøretøy er den nye normalen.
• skyløsninger/tynne klienter ivaretar personvern på en akseptabel måte.

Land

Steg 2

By

Storby

Tunge kjøretøy (tilsv. Konsept 2)

Steg 1

Lette norske nullutslippskjøretøy

Når tiden er mer moden er det en mulighet for Realopsjon (Steg 3) som tar sikte på å
realisere konsept 3 med posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger for alle kjøretøy. I
denne fasen vil det innføres en tredje sone med storby og alle kjøretøy benytter
veiprising. Bompengeordninger skal ha lokal forankring slik at det kan være opp til de
enkelte bypakker om det er ønskelig å gå over fra en prismodell med passering av
bomsnitt til distansebasert.

2025

2026

2027

2028

2029
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Konsept 4 – vurdert for Steg 1 og Steg 2
Vurdering mot rammebetingelser
R1 Formål

Formålet om at veibruksavgiften
fortsatt skal være en
særavgift til statskassen som
skal prise eksterne kostnader ved
veitrafikk opprettholdes.

R2 Etablering

Den lokale handlefriheten i
bompengeordningen beholdes.
.

R3 Forurenser betaler

R4 Personvern

R5 Ikke-diskriminering

Selv om det differensieres på
to soner, vil prisingen basere
seg på gjennomsnittskostnader.

Steg 1: Hyppig rapporteringsgrad
kan øke risikoen.
Bompengeløsning gir noe høyere
risiko.
Steg 2: Går i all hovedsak på tunge
kjøretøy (Næring) ikke så personsensitivt.

Steg 2: Forutsetning at
tunge utenlandske
kjøretøy tilbys
tilsvarende utstyr i
kjøretøyet eller
annen likeverdig
løsning, samt
at takstsystemet ikke
diskriminerer på nasjonale og
utenlandske
kjøretøy.

R6 EU/EØS-regelverk

Steg 1:Vurdering av
konseptet før notifisering/avklaring
med EU/EØS. Se
nærmere omtale og vurderinger i
Vedlegg 4.1 og 5.8.

Steg 2: Harmoniserer allerede godt
med EU/EØS regelverk for tunge
kjøretøy
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5.6.5 Konseptenes muligheter til å realisere effektmålene
Det er gjort en vurdering av konseptenes mulighet til å realisere effektmålene,
illustrert i figuren til høyre. Underlag finnes i vedlegg 6-4 Kvalitative vurdreringer.
Nullalternativet medfører ingen endring, Stabilt fallende både for staten og for
samferdselsprosjekter – ingen påvirkning.
Null pluss alternativet. Med fjerning av rabatter for nullutslippskjøretøy, blir en
vesentlig mer treffsikker ordning for bompenger (E2) og bedring i inntektsgrunnlaget
for bompenger.
Konsept 1 Distanse for nullutslippskjøretøy. Betyr vesentlig endring i E3 Inntekt
veibruksavgift, stopper en synkende trend og blir mer treffsikker prising på vei (E1).
E2 ingen endring ift nullpluss.
Konsept 2 Sonebasert veibruksavgift. Forbedring på E1 treffsikker prising av vei siden
vi nå bedre reflekterer eksterne kostnader i prising, og får full treff på E3 inntekt.
Konseptet kan medføre høy trafikkavvisning i byene, slik at E3 inntekt for
bypakker/bomringer påvirkes negativt. E2 ingen endring ift nullpluss.
Konsept 3 Posisjon muliggjør full effekt på alle de tre effektmål. Det er som i konsept
2 her også en innebygd målkonflikt der en høy statlig veibruksavgift i byene påvirker
handlingsrommet til lokale bypakker/bomringer. Med en overgang til
distansebaserte bompenger vil det i større grad bli slik at bruker betaler, ved at (E2)
ved å fange opp kjøring innenfor bomringer.

Konsept 4 Trinnvis vil som i konsept muliggjøre mer treffsikker prising for bruk av vei
(E1) med nullutslippskjøretøy og skiller for tunge kjøretøy med . E2 ingen endring ift
nullpluss.
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5.7 Organisasjonsalternativer for konseptene
Dagens roller og organisering av bompengeområdet
AutoPASS er samlebetegnelsen for de tekniske løsningene for bompengeinnkrevingen i
Norge. Systemet består av flere deler eid av ulike aktører knyttet til ordningen. AutoPASSsamvirke er betegnelsen for det norske bompengeområdet. Aktørene i AutoPASS-samvirke
utgjør operatør, utsteder og Statens vegvesen.
Operatør 
Operatørene i Norge består av fem regionale bompengeselskap, alle fylkeskommunalt
eid. De regionale bompengeselskapene har ansvar for finansiering av veiprosjekter med
bompengefinansiering, for å etablere og drifte bomstasjoner og for innkreving av
bompenger for kunder uten brukeravtale med en utsteder. I tillegg til de fem regionale
bompengeselskapene er enkelte ferjeoperatører definert som operatører.
Utsteder
Utstederselskapene er ansvarlig for etablering av brukeravtale, samt brikkedistribusjon til
brukere og oppfølging av sine avtalekunder. Utstederselskapene er kommersielle
selskaper som krever inn betaling på vegne av bompengeselskapene fra sine brukere. 
Andelen passeringer som kan knyttes til en brikkeavtale utgjør om lag 90 prosent.
Statens vegvesen
Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å forvalte, føre tilsyn
med og håndtere tvister mellom aktørene som virker innenfor AutoPASS-systemet. Det
inkluderer også samordningsoppgaver i AutoPASS samvirke, eierskap og forvaltning av
kjernesystemet.

Dagens roller og organisering av veibruksavgiften
Veibruksavgift på drivstoff er en særavgift som skal betales til statskassen ved innførsel og
innenlandsk produksjon av følgende drivstoff: bensin, mineralolje til fremdrift av
motorvogn (autodiesel), bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG. Ren biogass, hydrogen og
elektrisitet faller utenfor veibruksavgiftens område. Det er enkelte unntak og fritak fra
avgiftsplikten.
Importør
Virksomheter som importerer varer omfattet av veibruksavgiften, må være registrert på
innførselstidspunktet. Avgiftsplikten oppstår ved innførsel eller når varer tas ut fra
virksomhetens godkjente lokaler. Avgiftspliktig virksomhet rapporterer (egenfastsetter) og
betaler særavgiften til Skatteetaten. Rapporteringen gjennomføres ved innlogging i
Skatteetatens webløsning Elsær 2.0.
Drivstoffleverandør
Kjøper drivstoff av importør og oljeselskap og selger videre til brukere av kjøretøy.

Skatteetaten
Skatteetaten etablerer avtaler med oljeselskap/importør for særavgift for drivstoff.
Fastsetting skjer hos særavgiftspliktig oljeselskap som sender inn månedlig deklarering til
Skatteetaten. Skatteetaten er kontrollerende avgiftsmyndighet. Meldinger som
underlegges kontroll vil bli låst for endring, til kontrollen er gjennomført.

89

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

Grovsiling av organisatoriske løsningsmuligheter
Konseptene for fremtidig innkreving av veibruksavgift og bompenger muliggjør
flere kombinasjoner av løsningsvalg for organisering. Figuren til høyre er ment
for å illustrere noen av de forskjellige konstellasjonene for organisering som ble
identifisert forut for grovsiling.
Der ble det identifisert en rekke mulige konstellasjoner av aktører som innkrevere
av veibruksavgiften. Det var ikke anledning til å beskrive alle disse detalj, og det
ble ansett som viktigst ha belyst alternativer hvor innkreving skjedde ved staten
og hvor innkreving av skjedde ved en næringslivsaktør.
Nedvalgte organisasjonsformer har vektlagt betydningen av eksisterende
aktører og prosesser i kjøretøyeier/brukers økosystem. Aktørene er Utstedere,
Forsikring, Trafikkforsikringsforeningen, Energi-stasjoner, Skatteetaten og Statens
Vegvesen. Følgende nedvalg av organiseringsvarianter for konseptene ble
foretatt og er omtalt videre i sammendrag:
•

Konsept 1
• Alternativ A – Innkreving av veibruksavgift ved næringsliv
• Alternativ B – Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten

•

Konsept 2
• Alternativ A - Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere
• Alternativ B - Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten

Konsept 3
• Alternativ A - Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere
• Alternativ B - Felles prosess med automatisk grunnlag for fastsettelse
fra kjøretøy
Samfunnsøkonomisk analyse legger til grunn en innkreving basert på Alternativ A.
(næringsliv). Kommende faser vil nærmere avklare roller og ansvar for aktørene.
•

Det vises til egen delutredning i vedlegg 5-7 Organisatoriske muligheter for
nærmere beskrivelse og estimat på årsverk i normal drift av
organiseringsvariantene.
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Nullalternativet – Dagens situasjon
Problembeskrivelsen viser at dagens prosess for veibruksavgiften taper relevans når
nullutslippskjøretøy ikke kan inkluderes. Avgiften er knyttet til kjøp og salg av fossilt
drivstoff, og har klare begrensninger. Dagens prosess til bompengeordningen er
nylig etablert.

Funksjonell skisse nullalternativet - veibruksavgift

Veibruksavgift
Skatteetaten etablerer en avtale med oljeselskap/importør for særavgift for drivstoff,
denne gjelder ulike oljeprodukter og CO2-avgift. Datafangst skjer ved at oljeselskap
holder orden på import og produksjon. Fastsetting skjer hos særavgiftspliktig
oljeselskap som sender inn månedlig deklarering til Skatteetaten. Innbetaling skjer
den 18. i hver måned fra Særavgiftspliktig til Skatteetaten som har
innkrevingsansvaret. Kjøretøyeier/bruker betaler veibruksavgift og CO2-avgit + mva
ved fylling av drivstoff til bensinstasjon. Bensinstasjon kjøper fra oljeselskap/import.
Bompenger
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for å godkjenne AutoPASS-utstedere.
AutoPASS-utstedere har godkjent teknologi (OBU/brikker) for å fange opp passering
av bomstasjoner. Kjøretøyeier/bruker etablerer en avtale og får brikke av en utsteder
i en etableringsfase, slik at man får installert en brikke i kjøretøyet. Datafangst skjer
løpende gjennom at vegkantutstyr fanger opp hvilken brikke som passerer de
enkelte bomsnitt, data formidles til AutoPASS-systemet. Fastsetting skjer ved at ved
at Statens vegvesen flere ganger daglig lager et datagrunnlag med ferdig prisede
bompasseringer til de ulike utstedere ved å sammenholde takster på bomsnitt,
tidspunkt og kjøretøyopplysninger. Innkreving skjer ved at utstedere fakturere
kjøretøyeier periodisk eller etter en beløpsgrense.

Funksjonell skisse nullalternativ - bompenger

For kjøretøy uten OBU/bompengebrikke skjer det en automatisk skiltavlesning ved
vegkantutstyr, dette fanges opp i AutoPASS, fastsettingsgrunnlag etableres av
Statens vegvesen. Bompengeoperatører står for innkreving av bompenger for
brukere uten avtale. (Se mer på AutoPASS.no).
* Nullpluss-alternativet medfører ingen endringer på dagens prosesser eller organisering
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Konsept 1 – Distanse – veibruksavgift innføres for nullutslippskjøretøy
Dagens ordning av veibruksavgift for kjøretøy med forbrenningsmotor videreføres,
ved å opprettholde avgiften på pumpeprisen. Konseptet legger til rette for manuell
rapportering av kilometer for nullutslippskjøretøy. Konseptet utelukker ikke en
senere mulighet for utvidelse til automatisk rapportering. Bompengeordningen er
uberørt av denne endringen.

Funksjonell skisse K1 alt. A - Utsteder

Funksjonell skisse K1 alt. A – TFF/forsikringsselskap

Alternativ A – Innkreving av veibruksavgift ved næringsliv
I alternativ A må en eller flere aktører påta seg avgiftsplikt for veibruksavgiften for
nullutslippskjøretøy. Dette innebærer at de blir særavgiftspliktige overfor
Skatteetaten. Særavgiftsløpet er i dag en etablert prosess, hvor virksomheter
registreres som særavgiftspliktige etter søknad, rapporterer og betaler avgift etter
nærmere angitte frister.
Aktuelle aktører for dette alternativet kan være Trafikkforsikringsforeningen (TFF),
forsikringsselskap eller utsteder. Det er denne aktøren som vil ha kontakt med
eiere/brukere av nullutslippskjøretøy og som vil fakturere og kreve inn avgiften
direkte fra kjøretøyeier/bruker. Det forutsettes at kjøretøyeier/bruker av
nullutslippskjøretøy må inngå en avtale med utesteder (må ha bompengebrikke) for
at konseptet skal fungere med utstedere som særavgiftspliktige.

Funksjonell skisse K1 alt. B - Skatteetaten

Kjøretøyeier/bruker rapporterer inn kilometer som er kjørt for en gitt periode til
Statens vegvesen. Statens vegvesen samordner datafangst og sammenstiller dette
med gjeldende takst for veibruksavgift, og deretter gi det som underlag til den
særavgiftspliktige som fakturerer kjøretøyeier og krever inn avgiften fra kjøretøyeier.
Alternativ B – Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten
I alternativ B er det den enkelte kjøretøyeier av nullutslippskjøretøy som vil være
avgiftspliktig.
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.
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Konsept 2 - Sone - pris varierer mellom by og land
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.

Funksjonell skisse K2 alt. A

OBU benyttes til å registrere og rapportere kjørte kilometer i de ulike sonene. GNSS
benyttes til å registrere soneendring.
Alternativ A – Felles prosess for innkreving ved bruk AutoPASS-utstedere
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 brukere de har et kundeforhold til samtidig med levering av
skattemelding for særavgifter. Veibruksavgiften inntektsføres av Skatteetaten.
Alternativet fordrer inngåelse avtale mellom kjøretøyeier/bruker og utsteder, og at
kjøretøyeier/bruker har OBU montert i kjøretøyet. Statens vegvesen samordner av
datafangst og sammenstiller fakturagrunnlag for veibruksavgiften basert på
utregning av utkjørt kilometer i sone og gjeldende takst for sone. Sentralsystemet
prosesserer og differensierer mellom fastsatte bompenger til operatør og grunnlag
for at særavgiftspliktig kan egenfastsette veibruksavgift til Skatteetaten.

Funksjonell skisse K2 alt. B

Alternativ B - Innkreving av veibruksavgift ved Skatteetaten
Som i alternativ A forutsettes det inngåelse av avtale mellom kjøretøyeier/bruker og
utsteder, og at kjøretøyeier/bruker har OBU montert i kjøretøyet.
Det vil imidlertid være Skatteetaten som har oppgaven med å fastsette og kreve inn
veibruksavgiften direkte fra samtlige kjøretøyeiere basert på overføring av
rapporterte kjørte kilometer fra Statens vegvesen. Den enkelte kjøretøyeier vil være
avgiftspliktig.

.
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Konsept 3 - Posisjon - Pris varierer mellom tid, sted og distanse.
Veibruksavgiften i sin nåværende form avvikles. Den nye veibruksavgiften vil gjelde
for alle kjøretøy basert på tid og sted for utkjørte kilometer. 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.

Funksjonell skisse K3 alt. A

OBU benyttes til å registrere og rapportere kjørte kilometer, samt kan benyttes i
bompengeprosjekters vegkantutstyr.
Alternativ A - Felles prosess ved bruk av AutoPASS-utstedere
Som i konsept 2 vil AutoPASS-utstedernes også her få 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. Tilsvarende fordrer alternativet inngåelse avtale mellom
kjøretøyeier/bruker og utsteder og OBU montert i kjøretøyet. Statens vegvesen
samordner av datafangst og sammenstiller fakturagrunnlag for veibruksavgiften
basert på utregning av utkjørt kilometer i sone og gjeldende takst for sone.
Sentralsystemet prosesserer og differensierer mellom fastsatte bompenger til
operatør og grunnlag for at særavgiftspliktig kan egenfastsette veibruksavgift til
Skatteetaten.

Funksjonell skisse K3 alt. B

Alternativ B - Felles prosess med automatisk grunnlag for fastsettelse fra kjøretøy
alternativ B foreslås det at kjøretøyeier/bruker selv anskaffer en godkjent OBU av en
leverandør som kan tilby dette. OBU er oppdatert med regelsett og de til enhver tid
gjeldende takster for både bompenger og veibruksavgift for sted og tid. Dette gjør at
den egenhendig beregner grunnlaget for både bompenger og veibruksavgift.
Kjøretøyeier må inngå avtale med en godkjent tredjepart, og knytte et betalingskort
til OBU som gjør det mulig for tredjepart å trekke kjøretøyeier/bruker for OBUens
beregnede og rapporterte beløp for veibruksavgift og bompenger. Tredjepart blir
særavgiftspliktig og melder og betaler innkrevd veibruksavgift til Skatteetaten for
samtlige kjøretøy. Tredjepart vil også ha ansvaret for å overføre innkrevd bompenger
til de ulike operatørene med spesifikasjon pr bompengeprosjekt.
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Håndtering av utenlandske kjøretøy
De vil være utfordringer med fange opp utenlandske lette kjøretøy fullt ut i alle
konseptene, da det vil være komplisert å stille krav om obligatorisk brikke som krever
montering fra utenlandske lette kjøretøy før tilsvarende løsninger etableres i de
europeiske landene.

Oppsummering
Organiseringen som er beskrevet av en fremtidig ordning for innkreving av
veibruksavgift og bompenger består av to hovedmodeller; innkreving av
veibruksavgift som gjennomføres av særavgiftspliktige næringslivsaktører, eller
innkrevingen direkte mot den avgiftspliktige kjøretøyeier av Skatteetaten.

Det er mulig å etablere alternative løsninger som en vignett som brukere av
utenlandske lette kjøretøy kan kjøpe via en app eller på nett. Bilfører registrerer
kjøretøyet og betaler veibruksavgiften.

Prosjektet har hatt dialog med utstedere og TFF som begge har signalisert at de vil
kunne påta seg innkrevingsansvaret som er skissert i organiseringsalterantivene. Det
er videre undersøkt om Skatteetaten kan gjøre innkreving av veibruksavgiften, noe
som er bekreftet.

Figuren under viser overordnet hvordan en slik løsning kan fungere.

Det er gjort innledende vurderinger organiserings-variantene, deriblant sett på
kostnader ved ulike alternativene. For den samfunnsøkonomiske analysen med
næringslivsaktør som innkrever, foreslås det at man legger til grunn
kostnadsestimatene som er innhentet fra utsteder. Dette utelukkende for å kunne
likebehandle konseptene.
Endelig valg av organisering vil fordre nærmere detaljering i en senere prosjektfase.
Det vises til egen delutredning i vedlegg 5-7 Organisatoriske muligheter for nærmere
beskrivelse av organiseringsvariantene.

For å sikre etterlevelse vil det være mulig å kontrollere bil mot betaling, samt bruke
identifisering via bilderegistrering fra bomring/veikantutstyr for å finne kjøretøy som
har kjørt på norsk vei uten å betale veibruksavgift.
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5.8 Vurdering av konsept etter EØS-regelverket
Det er gitt en nærmere vurdering av de ulike skisserte konseptene i vedlegg til kap. 5,
og vi vil i det følgende bare gi en oppsummering av noen av hovedfunnene.
5.8.1 Usikkerhet om relevansen av Eurovignette-direktivet for Norge
Det er en omfattende EU-regulering av veiavgifter, bompenger og elektroniske
innkrevingssystemer for slike. Samtidig omfatter EØS-avtalen som utgangspunkt ikke
harmonisering av skatte- og avgiftspolitikken. Om og i hvilken grad EU-reguleringen i
Eurovignette og EETS-direktivene faller innenfor EØS-avtalen er et sentralt spørsmål,
som faller utenfor prosjektet å vurdere. Oppdraget forutsetter imidlertid en
vurdering av nevnte direktiv, gitt at disse anses bindende fullt ut for Norge.
Dersom en må hensynta nevnte direktiv, blir det videre et vesentlig spørsmål om de
ulike konseptene faller innenfor eller utenfor direktivenes gjeldeområde. Når det
gjelder Eurovignette-direktivet, er vår vurdering at konsept 1, 2 og 3 alle kan anses
som avstandsbaserte «veiavgifter», som faller under Eurovignette-direktivet.
Det er imidlertid noe usikkert om konsept 1 vil anses som en veiavgift. Det kan være
at en begrensning av konseptet til lette norskregistrerte nullutslippskjøretøy (under
7500 kg) vil falle utenfor Eurovignette-direktivet. Et annet alternativ som kan falle
utenfor Eurovignette-direktivet, er at avgiften knyttes til energiforbruk og ikke bare
avstand.
5.8.2 Særlig om K1 bare for nullutslippskjøretøy eller trinnvis innføring av K2 eller K3
Gitt at Eurovignette-direktivet er bindende for Norge, og konsept 1, 2 og 3 faller
under dette regelverket, framstår det i utgangspunktet som forbudt etter direktivet å
bare innføre en veiavgift for en bestemt motorteknologi, som nullutslippskjøretøy. At
visse land kan ha særlig behov for å avgiftslegge kjøretøy med slik teknologi, fremstår
ikke overveid i utformingen av direktivet. Direktivet åpner imidlertid uttrykkelig for at
en kan innføre avgift bare for en kjøretøykategori, som lette eller tunge kjøretøy, noe
som er basert på ulik modningsgrad av teknologiske løsninger mv. for de ulike
vektklassene.

Begrenset innføring i lys av statsstøtteregelverket
Selv om Eurovignette-direktivet ikke skulle gjelde for det aktuelle konseptet, eksempelvis
ved en justering av konsept 1 til bare å omfatte lette norskregistrerte kjøretøy (ev. ved en
tilpassing av trafikkforsikringsavgiften) eller innføring av en avgift knyttet til kraftforbruk,
må en vurdere om en trinnvis innføring vil anses i tråd med øvrig EØS-regelverk. Dette
gjelder bl.a. forbud mot direkte støtte til næringsdrivende eller indirekte statsstøtte til
produsenter, forhandlere og importører av kjøretøy med en bestemt motorteknologi.

Vår vurdering er at det er en risiko for at en begrensning av konseptene til
nullutslippskjøretøy kan anses som statsstøtte til bestemte foretak som nevnt. Dette
gjelder selv om øvrige kjøretøy betaler veibruksavgift på drivstoff, da drivstoffavgiftene og
en avstands/posisjonsbasert avgift etter vår vurdering ikke fremstår som del av samme
avgiftssystem. Det kan imidlertid avhenge av en nærmere vurdering. Ved en avgift på
energiforbruket til nullutslippskjøretøy, kan det i større grad argumenteres for at avgiftene
må sees i sammenheng, og at begrensningen av en ny avgift til nullutslippskjøretøy ikke
utgjør er en selektiv fordel og statsstøtte.
Det kan være mulig å notifisere og få godkjent en særskilt avgift for nullutslippskjøretøy fra
ESA etter EØS-avtalen, men resultatet av en slik prosess er usikkert. Det vil fortsatt kunne
oppstå andre statsstøttespørsmål, avhengig av den detaljerte utformingen av konseptene,
og avgiftsnivåene som settes.
En trinnvis innføring for tunge eller lette kjøretøy som Eurovignette-direktivet legger opp
til, fremstår i mindre grad problematisk etter statsstøtteregelverket. En må likevel også her
vurdere effekten av detaljene ved det valgte konseptet.
5.8.3 Eurovignette-direktivets krav til differensiering for tunge kjøretøy
Innenfor Eurovignette-direktivet er det uklart om det er åpnet for en avstandsbasert kmavgift som omfatter tunge nullutslippskjøretøy, uten bruk av soner, slik K1 forutsetter.
Direktivets referanseverdier forutsetter at en avstandsbasert avgift for tunge kjøretøy også
kan differensieres etter posisjon. En justering og begrensning av K1 til lette kjøretøy, ev.
lette nullutslippskjøretøy, vil unngå en slik konflikt med Eurovignette-direktivet.
Ved detaljutførselen av de ulike posisjonsbaserte konseptene som faller innenfor
Eurovignette, som K2 og K3, må en for øvrig også hensynta de fastsatte referanseverdiene
for tunge kjøretøy, eller ev. justere konseptene innenfor visse rammer – ev. etter samtykke
fra relevante EU/EØS-institusjoner.
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5.8.4 Særskilt behandling av visse eksterne kostnader etter Eurovignette-direktivet
Gitt at K2 og K3 (og ev. K1) faller under Eurovignette-direktivet, vil dette utløse
detaljregulering av bestemte eksterne kostnader. For alle konseptene gjelder at:
• Ulykkeskostnader kan ikke inngå i en avgift på eksterne kostnader
• Veislitasje må prises som del av en infrastrukturavgift

• Det vil inntil videre være påkrevd med en CO2-komponent i en avstandsbasert
avgift, enten i bompengene eller en veiavgift
Som hovedregel stilles det ikke krav til øremerking av inntekter fra avgifter etter
direktivet.
5.8.5 Særskilt om kø-prising
Når det gjelder kø-prising spesielt, vil en kø-differensiering av bompenger som
begrenses til byområder, som skissert i K1 og K2 falle utenfor reguleringen i
Eurovignette-direktivet. Dette tilsvarer vurderingen som er gjort ifm. bypakker i dag.
Kø-prising uavhengig av bompenger, eller kø-differensiering av bompenger utenfor
byområder, som K3 skisserer, vil falle innenfor reguleringen i Eurovignette-direktivet.
Derunder stilles det krav til større eller mindre grad av øremerking av inntektene.
Ved K3 må forholdet mellom kø-differensiering i bompenge-systemet i by og en køavgift etter Eurovignette-direktivet vurderes nærmere. En kø-avgift etter direktivet
kan fremstå være tiltenkt kø mellom byområder. I prinsippet kan imidlertid køavgiften også omfatte byområder, og slike områder er gitt egne referanseverdier.
Utenfor byene må en etter direktivet velge mellom en generell kø-avgift eller kødifferensiering av bompenger. I byområder er det ikke et direkte forbud mot bruk av
både generell kø-avgift og kø-differensierte bompenger. Det stilles likevel krav til at
kø-prising er proporsjonal og reflekterer de eksterne kostnadene ved kø på en
bestemt strekning.
Selv om det slik kan være åpnet for flere virkemiddel med formål å prise kø i byene,
som differensierte bompenger og en særskilt kø-avgift, forutsetter direktivet i alle
tilfelle koordinering av ulike virkemidler, der den faktiske eksterne kostnaden ved kø
vil utgjøre et tak for samlede avgifter. Hvorvidt ulike virkemidler for å prise kø kan
kombineres i byområder, avhenger slik bl.a. av avgiftsnivåene.

For å unngå flere virkemiddel i K3, kan en reservere kø-prising i byene til en særskilt køavgift, og ta kø-differensiering ut av bompenge-systemet. Dette vil påvirke dagens
bompenge-ordninger i byene. Et alternativ er en geografisk fordeling av virkemidlene, der
en særskilt kø-avgift kan gjelde byområder der det er kø-problemer, men det ikke er
etablert bompengesystem, og/eller veier mellom byer, der det er behov for det.
Differensierte bompenger i byene vil i så fall ikke påvirkes i K3. Dette må eventuelt
vurderes nærmere i detaljeringen av K3.
Når det gjelder K4 og en trinnvis innføring, er det en forutsetning for en generell kø-avgift
etter Eurovignette-direktivet at alle kjøretøyklasser omfattes av den posisjonsbaserte køavgiften, jf. art. 7da. Det er ikke mulig å innføre en kø-avgift etter direktivet bare for tunge
kjøretøy. Spørsmålet om hvor kø-prising i så fall skal plasseres, vil primært oppstå dersom
alle kjøretøyklasser innlemmes i det posisjonsbaserte systemet i realopsjon/steg 3. Inntil
videre vil da kø-differensiering av bompenger i byene kunne fortsette, som i K1 og K2. Det
kan fortsatt være handlingsrom for byavgifter, som faller utenfor Eurovignette-direktivet.
5.8.6 Håndtering av utenlandske kjøretøy
Både Eurovignette-direktivet og EØS-retten for øvrig forutsetter løsninger som ikke
diskriminerer internasjonal trafikk eller vrir konkurransen mellom ulike aktører. I denne
sammenheng er håndteringen av utenlandske brukere innenfor de ulike konseptene av
vesentlig betydning.
Eurovignette-direktivet virker tillate at det benyttes et særskilt system for sporadiske
brukere, noe som kan åpne for betaling av avgift for tidsperioder, som er skissert for de
ulike konseptene, eller lignende alternativ med forhåndsbestilling av bestemte strekninger.
Dersom det pålegges bruk av ombordenheter, stiller direktivet krav til at disse kan
erverves på rimelige økonomiske og administrative vilkår av alle brukere.
Det kan være mindre nyanser ved de tekniske løsningene for utenlandske og sporadiske
brukere som anses i strid med EØS-retten, og dette må vurderes nærmere ved
utformingen av den valgte løsningen.
5.8.7 Krav til ombordenhet etter EETS-direktivet
Eurovignette-direktivet forutsetter at infrastrukturavgifter, avgift for eksterne kostnader og
kø bruker et elektronisk veiavgiftssystem og en ombordenhet som er i tråd med de
skisserte teknologiene i EETS-direktivet – satellitt, mobil- eller mikrobølgeteknologi – så
langt dette er «økonomisk gjennomførbart».
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For K1 vil bruk av ombordenhet i utgangspunktet ikke være aktuelt, da
rapporteringen er manuell. Ved en videreutvikling av konseptet, f.eks. med
automatisk rapportering, må det vurderes om det er økonomisk gjennomførbart å
utvikle slik rapportering i tråd med forutsetningene i EETS-direktivet. Når det gjelder
konseptene K2 og K3, fremstår det som disse oppfyller kravene til teknologi i EETSdirektivet. Når det gjelder kø-prising i byområder spesielt, faller dette utenfor
Eurovignette-direktivet.
5.8.8 Usikkert om særavgiftsløpet kan pålegges EETS-utstedere eller en må følge en
markedsbasert EETS-modell for veibruksavgift
EETS-direktivet bygger på en markedsbasert modell der EETS-utstedere, basert på
en avtale med en offentlig eller privat veiavgiftsoppkrever, tilbyr en elektronisk
veiavgiftstjeneste til EETS-brukere og mottar utstedergodtgjørelse fra
veiavgiftsoppkreveren. Direktivet supplerer medlemsstatenes nasjonale elektroniske
veiavgiftstjenester. Direktivet er gjennomført for gjeldende bompengeordning.
K2 og K3 foreslår å innføre en særavgift for EETS-utstedere for veibruk, basert på
sone eller posisjon, og bygger for veibruksavgiften ikke på den markedsbaserte
avtalemodellen som EETS-direktivet forutsetter. Det følger uttrykkelig av fortalen til
EETS-direktivet at direktivet ikke berører friheten til å fastsette egne avgiftsordninger
for veibruk og regler om skatte- og avgiftsspørsmål.
Samtidig legger EETS-direktivet til rette for å benytte en EETS-avtalemodell for
innkreving av veibruksavgift. Krav om bruk av et særskilt parallelt særavgiftssystem
for EETS-utstederer, med mulige følger for EETS-brukere, kan reise spørsmål om
dette er i tråd med EU/EØS-retten og direktivet.

Spørsmålet må også sees i sammenheng med Norges gjeldende standpunkt om at
veiavgifter for eksterne kostnader mv. etter Eurovignette-direktivet ikke er ansett
omfattet av EØS-avtalen. Videre har tolkningen av veiavgifter som skatter etter EETSdirektivet vært forstått på ulike måter i flere EU-land. Rekkevidden av EETS-direktivet
for gjennomføringen av en ny veibruksavgift fremstår på denne bakgrunn som uklar,
og må etter vår vurdering avklares nærmere i dialog med relevante EU/EØSinstitusjoner.
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5.9 Personvernvurdering av konseptene

Dette kapittelet beskriver konseptenes iboende personvernsrisiko og nevner noen
tiltak som kan bidra til å ta ned risikoene.

5.9.1 Konsept 1
For Konsept 1 er det oppgitt at kun antall kjørte kilometer innenfor et gitt tidsrom
skal rapporteres. Tidsintervallet er ikke presisert i beskrivelsen, men forutsetningsvis
vil dette kunne variere etter ønsket fastsettelses- og innkrevingsmodell, f.eks. pr.
måned, kvartal, halvår eller årlig.
Uavhengig av rapporteringsmetode og -intervall må det kunne legges til grunn at
dette er opplysninger som er lite inngripende for kjøretøyeier. Opplysningene sier
ingenting om hvor eller når distansen er kjørt. Konsept 1 oppfyller også kravene til
dataminimering på en god måte.
Ved ev. akseptert videre bruk eller deling, eksempelvis til forskning og statistikk, tas
risikoen ned ved å benytte anonymiserte data/så høyt aggregeringsnivå som mulig.
Behandlingen av opplysningene gjennom hele prosessen/verdikjeden bør gjøres
minst mulig kompleks og dermed enklere for den registrerte å forstå.
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kjørt i. Det vil redusere synligheten av et overordnet bevegelsesmønster, med mindre
konseptet realiseres ved å samle inn detaljerte posisjonsdata. Dersom det kun oppgis en
samlet kjørelengde innenfor og utenfor bysone over en lengre periode, vil det være
mindre sporbart når kjøretøyet er brukt mye eller lite og når det er blitt kjørt i bysonen
eller utenfor.
Risikoen tas ned ved å bruke veikantutstyr istedenfor GNSS eller 4G/5G. Ved å benytte
teknologi uten mulighet til uavbrutt å angi eksakte posisjonsdata, vil en gjennomgripende
posisjonsangivelse ikke samles inn og dennes historikk ikke kunne komme på avveie el.
Dersom det likevel blir aktuelt å bruke GNSS eller 4G/5G teknologi, så vil konseptet kunne
innebære en ikke ubetydelig mengde overskuddsinformasjon. Overvåkningselementet vil
bli mer fremtredende ved tvungen montering av GPS-enhet i bilen.
Selv om dataene for å skille pris per kilometer i seg selv kan regnes som forholdsvis lite
sensitive for den de gjelder, sier de likevel mer om personens kjøremønster enn Konsept
1, ettersom dataene kan utlede noe om hvor langt og hvor mye av total kjøring som skjer
innenfor et byområde. Mest sannsynlig vil dataene ikke si noe om kjøretøyets
bevegelsesmønster innenfor disse sonene, og slik sett blir sporingsgraden betydelig
redusert. Mange behov vil trolig også kunne løses med anonymiserte data/høyt
aggregeringsnivå, slik at personvernrisikoen reduseres.
Brukervennlighet i grensesnittet vil også være avgjørende for at brukeren/kjøretøyeier vil
oppleve å ha god innsikt i opplysninger som registreres og rapporteres for fakturering.

Figur: Personvernrisiko for Konsept 1 - distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy

5.9.2 Konsept 2
I likhet med Konsept 1, baserer også Konsept 2 seg på en veibruksavgift beregnet fra
utkjørt distanse. Forskjellen er at man her vil operere med ulike takstsoner for by og
land. Det er ikke behov for å registrere data om hvor bilen har kjørt, eller på hvilken
vei den har kjørt. Rapportering av utkjørt distanse per sone forutsettes å kunne skje
automatisk fra elektronisk enhet i bilen.
Også for dette konseptet er det tale om forholdsvis lite inngripende data for å skille
pris per kilometer. Det skal ikke registreres nærmere opplysninger om hvor
kjøretøyet befinner seg, utover at kjøring har skjedd innenfor eller utenfor en
«bysone». Grunnlagsdata trenger ikke inkludere tidspunkt (klokkeslett) og
passeringsted ved inn- og utpassering av aktuell sone, eller hvilken bysone det er

Samlet sett representerer Konsept 2 et moderat risikonivå, jf. illustrasjonen under. Det er
sannsynlig at risikonivået vil kunne reduseres ytterligere ved å velge løsninger som bidrar
til å redusere sannsynligheten for sporing (stedsangivelse), ved å implementere et
brukervennlig grensesnitt, samt at man ser på muligheten for å regulere kravene til
oppbevaring og videre bruk av spesifiserte kjøredata til andre formål.

Figur: Personvernrisiko for Konsept 2 - distanse fordelt på by og land (soner)
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5.9.3 Konsept 3
Konsept 3 er veiprisingsalternativet, der både veibruksavgift og bompenger
beregnes og fastsettes ut fra opplysninger om tid, sted og utkjørt distanse.
Konseptet fordrer sanntids GPS-sporing av alle kjøretøy for å kunne oppnå ønsket
nivå for differensiering av avgifter og presisjon for internalisering av eksterne
kostnader. I likhet med Konsept 2, kan det også her tenkes at det etableres ulike
takstsoner, men at disse sonene varierer ut fra størrelse/omfang, hvor sonene
geografisk befinner seg, tidspunkt på døgnet eller hvilket kjøretøy som benytter
veien. Konseptet krever presise posisjonsdata for å kunne sikre korrekt registrering
og fastsetting av avgift og bompenger.
Grunnelementet i Konsept 3 vil nettopp være full sporing av kjøretøyets bevegelser
ved hjelp av satellitt-teknologi. Dermed spores også hvor og når kjøretøyet er parkert
mellom to bevegelser. Hvor mye av datagrunnlaget som faktisk vil bli registrert og
lagret i løsningen med det formål å innkreve avgifter og bompenger vet man lite om
på dette tidspunktet. På generelt grunnlag vil det uansett kunne hevdes at en slik
pålagt sporing av aktivitet påvirker borgernes rett til privatliv, herunder retten til å
ferdes fritt uten å være gjenstand for unødig myndighetsovervåkning. Å pålegge
innstallering av sporingsenhet i alle private kjøretøy med formål om å innkreve
bompenger og avgifter for bruk av vei vil potensielt kunne utgjøre en
integritetskrenkelse som vanskelig vil kunne forenes med
forholdsmessighetsprinsippet i EMK art. 8 nr. 2.
Dette vil også kunne være høyt etterspurte data fra andre offentlige og private
aktører, f.eks. Politi, Toll, forsikringsselskaper, mv. Uten strenge tekniske og
regulatoriske begrensninger er det høy risiko for at posisjonsdata kan og vil bli brukt
til andre formål. Dette kan være helt legitime formål med høy samfunnsnytte, men
likevel en betydelig trussel mot borgernes integritet og rett til privatliv.

reduseres. Omvendt vil posisjonsdata som sendes til en sentral ha en iboende risiko for
det motsatte.
Ved å benytte takstsoner (land, by og storby) istedenfor eksakt posisjon og ved å prise
tidsperioder på døgnet, eksempelvis kjente rushtider, istedenfor sanntidsprising
begrenses behovet for angivelse av eksakte posisjonsdata for å fastsette pris per
kilometer. Samtidig vil dette bety at konsept 2 og 3 ikke blir konseptuelt ulike.
Krav til sletting av data må vurderes, og at eventuelle posisjonsdata som registreres må
slettes fortløpende. Alternativt at det må sikres at mellomlagret informasjon slettes ved et
gitt tidspunkt, eksempelvis en gang i døgnet eller når kjøretøyet slås av. Dette vil kunne
påvirke andre forvaltningsbehov negativt, herunder mulighetene til effektiv kontroll.
Enheten i kjøretøyet må være utstyrt med «state of the art» sikkerhetsmekanismer for å
bevare konfidensialiteten og integriteten til informasjonen.
Samlet sett representerer Konsept 3 en 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.

Figur: Personvernrisiko for Konsept 3 – posisjonsbasert veibruksavgift og bompenger (veiprising)

Det er lite sannsynlig at kjøretøyeier vil kunne ha noen reell medbestemmelse over
hvordan dataene brukes ettersom dette ofte vil være lovregulert. Det burde likevel
implementeres mekanismer som sikrer konfidensialitet for dataene ved eksempelvis
eierskifte – ny eier burde ikke ha adgang til å se tidligere eiers kjøredata.
Krav til å benytte en tykk klient løsning, der posisjonsdata aldri forlater kjøretøyet, må
vurderes for konsept 3. Dersom eksakte sanntidsposisjonsdata aldri kommuniseres
ut av kjøretøyet, vil mulig misbruk og opplevelsen av myndighetsovervåking

100

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

5.9.4 Oppsummering personvern vurderinger
Retten til privatliv er en grunnleggende menneskerettighet, og det skal tungtveiende
hensyn til for å gjøre inngrep som begrenser rettigheten. En gjennomføring av
konsept 3, og til dels konsept 2, vil raskt kunne anses som uforholdsmessige inngrep,
dersom man kunne valgt en mindre inngripende løsning og/eller iverksatt ytterligere
personverntiltak.

Personvernrisikoen øker parallelt med hvor spesifikke sporingsdata konseptene
legger opp til å samle inn og å bruke. Likevel gir konseptbeskrivelsene til dels
betydelige handlingsrom innenfor hvert konsept. Alle konseptene kan tilpasses i en
mer personvernvennlig retning. En slik tilpassing resulterer likevel ikke nødvendigvis i
at det enkelte konseptet blir tilrådelig fra et personvernrettslig ståsted.
Konsept 1 anses å være minst inngripende i retten til privatliv, og er det eneste
konseptet som ikke krever risikoreduserende tiltak i nevneverdig grad for å havne på
et akseptabelt risikonivå. Konsept 2 innebærer mer sporingsdata og det vil måtte
iverksettes tiltak for å redusere personvernrisikoen. Valg av teknologisk løsning vil
kunne være utslagsgivende for hvor omfattende tiltak som kreves. Konsept 3 har
som sentralt element å spore alle kjøretøyets bevegelser ved hjelp av satellittteknologi, og representerer dermed en betydelig risiko for integritetskrenkelse som
kan synes vanskelig å forene med retten til privatliv. En tenkt gjennomføring av
konseptet vil presumtivt kreve omfattende risikoreduserende tiltak.
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5.10 Identifisering av mulige regelverksendringer

Dette kapittelet beskriver mulige regelverksendringer innenfor konseptene.
Konseptene er beskrevet på et overordnet nivå og gir handlingsrom til organisatorisk
og teknisk innretning. Formålet har derfor vært å identifisere på overordnet nivå
hvilke deler av gjeldende regelverket som kan bli påvirket.

Rapportering
For veibruksavgiften vil det kunne være behov for endringer i bestemmelsene som
regulerer de skattepliktiges opplysningsplikt. Dette vil gjelde reguleringene i
skatteforvaltningsforskriften om skattemelding for særavgifter og motorvognavgift
(sistnevnte for konsept 1 og 2).

5.10.1 Generelle betraktninger for alle konseptene
I alle konseptene legges det opp til å bruke allerede eksisterende løp for enten
særavgift eller motorvogn. Konsept 1 og 2 inneholder organisatoriske alternativer
der enten virksomheter er registret som særavgiftspliktige og rapporterer inn
avgiften til Skatteetaten, eller der Skatteetaten myndighetsfastsetter avgiften mot
den enkelte kjøretøyeier. I konsept 3 forutsetter begge de organisatoriske
alternativene at en virksomhet er registrert særavgiftspliktig.

Kontroll
I skatteforvaltningsregelverket vil det kunne være behov for endringer i bestemmelsene
om kontroll av motorvogn. Det bør også vurderes nærmere hvordan ansvarsforholdet skal
være mellom kjøretøyeier, særavgiftspliktig virksomhet og Skatteetaten/Statens vegvesen i
tilfeller som omhandler manipulering av datagrunnlaget.
For konsept 2 og 3 som krever obligatorisk enhet i kjøretøyet, kreves det hjemmel i
vegtrafikkloven for at kontrollmyndigheten kan stoppe kjøretøy langs veien og kontrollere
om de oppfyller forskriftskrav til ny obligatorisk enhet i bilen.

I konsept 1 og 2 vil bompengeordningen bestå slik som i dag. I konsept 3 legges det
opp til en distansebasert bompengeordning.

Selv om eksisterende løp som utgangspunkt skal benyttes, vil det kunne være behov
for justeringer i dagens regelverk både for særavgifter, inkludert motorvogner, og
bompengeordningen.
Dersom avgiften innføres som en særavgift eller motorvognavgift, er det i all
hovedsak de samme områdene som er identifisert der mulige endringer vil kunne
oppstå. Tilsvarende for bompengeordningen i konsept 1 og 2. Det følger derfor en
samlet oppsummering av mulige endringsbehov for konseptene innledningsvis der
spesielle forhold kommenteres særskilt under de enkelte konseptene.
Særavgiftsregelverket
Den nye veibruksavgiften må reguleres i et eget stortingsvedtak med tilhørende
forskrift, enten som et eget kapittel i særavgiftsforskriften eller en ny forskrift i
motorvognavgiftsregelverket (sistnevnte ikke aktuell i konsept 3).
Gitt at avgiften innføres som en motorvognavgift i konsept 1 eller 2, må det utredes
nærmere detaljregulering.

Innkreving
Konseptene vil i utgangspunktet ikke medføre endringer i skattebetalingsregelverket
dersom avgiften innføres som særavgift, men det kan bli behov for særskilte ansvarsregler.
Dersom avgiften blir en motorvognavgift i konsept 1 eller 2, vil det være behov for
endringer i reglene om forfall og stansing av kjøretøy.

Dersom avgiften skal kreves inn gjennom utsteder, krever det trolig et tillegg i
utstederforskriften. Videre kreves det en forskriftshjemmel som fastsetter trafikantenes
plikt til å betale veibruksavgift og som regulerer hvem innkrevingsansvarlig er dersom
kjøretøyeier ikke er kunde hos en utsteder.
Utenlandske kjøretøy og sporadiske brukere
Det vil være nødvendig med en helhetlig håndtering av utenlandske og sporadiske brukere
med særlige regler knyttet til håndteringen av disse. For eksempel må satser for en
eventuell vignettordning fremgå av stortingsvedtak med nærmere detaljregulering i
forskrift. Trolig vil disse brukerne kunne følge samme innkrevingsløp som de brukerne
som ikke har brikke (sistnevnte gjelder konsept 2 og 3). Nærmere vurderinger må gjøres i
prosjektfasen.

Gitt at avgiften blir en særavgift må det vurderes tilpasninger i bestemmelsene om
avgiftsplikt og avgiftsforvaltning, herunder registreringsordningen, som reguleres i
særavgiftsregelverket.
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Klagebehandling
Når det gjelder klagebehandling vil konsept 1 og 2 kunne følge de allerede
etablerte løpene for dagens bompengeordning, og motorvognavgift og særavgift
(sistnevnte også for konsept 3). Frister for egenendring og endringsvedtak etter
skatte-forvaltningsregelverket må vurderes nærmere ut fra prosessene for
datainnsamling og databehandling, herunder lagringsperioden for dataene.
Konsekvenser ved overtredelse av regelverket
Konsekvenser ved overtredelse av særavgiftregelverket, herunder motorvognavgifter,
reguleres i skatteforvaltnings- og skattebetalingsregelverket. Konseptene er ikke
beskrevet detaljert nok til å kunne ta konkret stilling til om dagens regelverk ivaretar
nødvendige behov.
I konsept 2 og 3 der det legges opp til en obligatorisk enhet i kjøretøyet, vil det kunne
medføre behov for en type gebyrordning eller sjablongmessig avgift der eksempelvis
enheten ikke oppfyller nødvendige krav, enheten mangler eller det oppdages feil
eller manipuleringen av enheten.
Særskilt om vektårsavgiften og dagens veibruksavgift
Både vektårsavgiften og rammene i dagens veibruksavgift må vurderes nærmere i en
prosjektfase. Vektårsavgiftens formål er dels knyttet til prising av veibruk, og kan ha
indirekte betydning for veiprising som skal omfatte tunge kjøretøy. En trinnvis
innfasing av veibruksavgift medfører vurderinger av sameksistens med dagens avgift
med et evt. minstenivå og betydningen av merkeordningen på avgiftsfri diesel
dersom avgiften oppheves i sin helhet.
Informasjonsbehandling (gjelder konsept 2 og 3)
Det bør vurderes om det skal fastsettes egne regler om taushetsplikt om
posisjonsdata, herunder egne regler om unntak fra taushetsplikt og bruk til
sekundære formål.
Det bør vurderes å fastsette egne regler om oppbevaring og sletting av data i alle
ledd i prosessen.
Disse vurderingene avhenger av hvordan informasjonsfangst og -flyten i prosessen
vil bli.
Obligatorisk enhet i kjøretøyet (gjelder konsept 2 og 3)
Konsept 2 og 3 forutsetter obligatorisk enhet i kjøretøyet som kan medføre
behov for lov-

og forskriftshjemmel for å pålegge en slik enhet i alle kjøretøy og krav til bruk av enheten.
Dersom enheten skal hente antall kjørte kilometer fra kjøretøyets kilometerteller, kan det
bli behov for endring i regelverket for tekniske koblinger mot kilometerteller.
5.10.2 Konsept 1
Særavgiftsregelverket
I særavgiftsløpet er det lagt opp til at enten utsteder eller forsikringsselskap kan være
særavgiftspliktige. Når det gjelder sistnevnte, vil en mulighet være å gjøre endringer i
dagens regulering av trafikkforsikringsavgift istedenfor å fatte nytt stortingsvedtak med
tilhørende forskrift.
Bokføringsregler
Konseptet antas å ikke medføre behov for endringer i bokføringsregelverket, men det kan
bli behov for å utrede krav til presisjonsnivået knyttet til tid på fakturaen. Videre er det
allerede iboende utfordringer på personvern i dagens bompengeordning som kan
medføre endringer.
5.10.3 Konsept 2
Bokføringsregler
Konseptet innebærer behov for ytterligere spesifikasjon av veibruksavgiften på fakturaen
sammenlignet med konsept 1 der det vil kunne være behov for å utrede krav til
presisjonsnivået knyttet til tid og sted. Hvis det blir krav til spesifisering av dato og sted
innenfor sone, så vil det potensielt komme personvernkrav om endringer i
bokføringsregelverket. De allerede iboende utfordringene på personvern i dagens
bompengeordning kan medføre endringer i bokføringsreglene som da også vil kunne
påvirke reguleringen av veibruksavgiften.
5.10.4 Konsept 3
Stortingsvedtak om takster for bompenger
Konseptet endrer dagens bompengeordning fra punktvis passering til distansebasert
prising. Dagens ordning er vedtatt som punktvis passering med konkret plassering av
bomstasjonene og gjennomsnittstakst.
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Stortinget må trolig gjøre et endringsvedtak for å tilpasse til en distansebasert
ordning.
Bokføringsregler
Konseptet innebærer vesentlig større grad av spesifikasjon av veibruksavgiften i
faktura sammenlignet med konsept 2. Det vil presumptivt oppstå et behov for å
utrede krav til presisjonsnivå knyttet til posisjon/vei, tid på døgnet, dato og
sanntidstaksering på fakturaen, avhengig av valgt innretning for konseptet.
Det må videre påregnes en vurdering for å ivareta hensynet til personvern og
hensynene bak bokføringsregelverket.
5.10.5 Oppsummering
Overordnet er det gjennomgående i alle konseptene identifisert de samme
områdene der regelverksendringer vil kunne være nødvendig, men i noe ulikt
omfang.

Det vil være mindre omfattende i konsept 1 som fordrer færre endringer i dagens
eksisterende ordninger for særavgift og bompenger.
Konsept 2 og 3 fremstår mer komplekse da de fordrer større endringer ut fra
hvordan man i dag fastsetter veibruksavgift og bompenger (sistnevnte kun konsept
3). Dette vil naturlig nok påvirke tidsløpet for utredningen av regelverksendringer,
herunder koordineringen mellom departementene og tilhørende høringsrunde og
etterarbeid.

5.10.6 Gjennomføring av regelverksendringer
• Prosjektfasens lengde avhenger av om regelverksendringer, herunder forslag til
nye/endrede bestemmelser og eventuelle overgangsbestemmelser mellom ny og
gammel innkrevingsmetode, skal inngå.
• Koordinering mellom departementene og tilhørende direktorater vil kunne være
tidkrevende, og avhenger i stor grad av eventuelle andre presserende oppgaver og
politiske saker.
• Etter prosjektfasen må det settes av tid til utarbeidelse av høringsdokumenter.
• Høringsfrist antas å være lengre enn tre måneder for konsept 2 og 3, noe mindre for
konsept 1.
• Innspillene i høringsrunden vil påvirke den videre prosessen, herunder behovet for
ytterligere koordinering mellom departementene, justeringer og evt. ny høringsrunde
med tilhørende høringsfrist og bearbeidelser i etterkant.
• Mulige EU-/EØS-avklaringer kan forlenge prosessen.
• Regelverksendringer på skatte- og avgiftsområdet følger normalt budsjettprosessen og
trer i kraft fra 1. januar eller 1. juli.
Å estimere et tidsløp per konsept på nåværende tidspunkt lar seg ikke gjøre, da det beror
på hvor ferdig detaljert den valgte løsningen er når utredningen av regelverksendringer
påbegynnes samt flere variabler underveis i prosessen.

Konsept 3 fremstår som det alternativet der det knytter seg størst usikkerhet til
hvilke regelverksendringer som kreves da dette er den største omveltningen fra
dagens ordninger.
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6. Alternativanalysen

Nullalternativet med framskriving
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6

Alternativanalysen – et sammendrag av samfunnsøkonomisk analyse

6.1

Beskrivelse av konseptene

6.2.

Nullalternativet og nullplussalternativet

6.3.

Investeringskostnader og usikkerhetsanalyse

6.4

Trafikale virkninger

6.5

Samfunnsøkonomisk analyse

6.6.

Vurdering av risiko og usikkerhet

6.7

Samlet vurdering og anbefaling

Med bakgrunn i foregående kapitler skal det utarbeides en alternativanalyse der nullalternativet og minst to andre konseptuelt ulike alternativer vurderes
gjennom en samfunnsøkonomisk analyse. Alternativanalysen skal behandle de mest interessante og realistiske konseptuelle løsningene for det identifiserte
samfunnsbehovet innenfor mulighetsrommet. Konseptene skal detaljeres så langt det er nødvendig (men ikke lengre) for å ta stilling til i hvilken grad de
oppnår fastsatte mål og rammebetingelser, og for å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse med både prissatte og ikke prissatte virkninger. Behovet for
detaljering kan variere mellom sektorer og avhenge av om en vurderer et prosjekt eller et program med flere tiltak. Den samfunnsøkonomiske analysen skal
gjennomføres i tråd med de krav som er satt i Finansdepartementets rundskriv R-109 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser
mv. Resultatet av alternativanalysen skal gi en rangering av alternativene. Anbefalingen bør inneholde en vurdering av om man bør gå videre med ett eller
flere alternativer, om det er grunnlag for trinnvis gjennomføring eller inndeling i delprosjekter, og om avhengighet mot andre prosjekter eller realopsjoner
knyttet til teknologisk utvikling og mer informasjon tilsier utsettelse. I tillegg til kostnadsinformasjonen i den samfunnsøkonomiske analysen er det behov for
anslag for samlet investeringskostnad som kan benyttes til kostnadsstyring og gi informasjon om anslått budsjettmessig belastning. For alle alternativer skal
det derfor utarbeides anslag for samlet ikke-neddiskontert investeringskostnad inkludert merverdiavgift. Usikkerheten om anslaget skal synliggjøres ved å
oppgi anslag både for P50 og P85.
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6.1 Konsepter som inngår i alternativanalysen
Alternativene i
I alternativanalysen vurderer vi de mest
analysen
interessante og realistiske konseptuelle
løsningene for det identifiserte
Nullalternativet
samfunnsbehovet innenfor mulighetsrommet.
Alternativene vurderes gjennom en
samfunnsøkonomisk analyse, herunder
Nullpluss-alternativet
investeringskostnader, samt vurderinger av
risiko og måloppnåelse.
Alternativanalysen tar utgangspunkt i de
identifiserte konseptene redegjort for i
mulighetsstudien kapittel 5.
Tabellen til høyre gir en oversikt over alternativene
som er inkludert i analysen.

Konsept 1

Beskrivelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsept 2

•
•
•
•
Konsept 3

•
•
Konsept 4
•

Innebærer en videreføring av dagens situasjon. Med hensyn til fremtidig bompengenivå legger vi for beregningene til
grunn at takster for nullutslippskjøretøy settes til 50 pst. av grunntakst, samtidig som grunntakstene justeres slik man
oppnår fastsatt gjennomsnittstakst i bompengeproposisjonen
Innebærer en videreføring av dagens situasjon med justeringer av bompengetakstene for nullutslippskjøretøy. Det
forutsettes at nullutslippskjøretøy betaler samme bompengetakst som kjøretøy med forbrenningsmotor.
Referansebanen som de øvrige konseptene sammenlignes mot
Nullutslippskjøretøy betaler en flat km-sats for veibruksavgift som tilsvarer dagens sats for kjøretøy med
forbrenningsmotor.
Manuell innrapportering av km kjørt for nullutslippskjøretøy
Appløsning for innrapportering og betaling fra utenlandske nullutslippskjøretøy
Bompenger som i nullplussalternativet
Alle kjøretøy betaler en km-sats for veibruksavgift i to ulike soner (tettsted > 100 000 innbyggere, tettsted < 100 000
innbyggere + spredtbygd)
Automatisk innrapportering av km kjørt gjennom GNSS-teknologi
• Kjøretøyseiere kan velge mellom tre ulike teknologier for innrapportering:
• On Board Unit (OBU) – ombordutstyr som installeres i det enkelte kjøretøy
• Appløsning tilknyttet mobiltelefon (kan også benyttes av utenlandske kjøretøy)
• Appløsning integrert i kjøretøyets infotainmentsystem
Bompenger som i nullplussalternativet
Alle kjøretøy betaler en km-sats for veibruksavgift i tre ulike soner (tettsted >100 000 innbyggere, tettsted < 100 000
innbyggere, og spredtbygd)
Egen km-sats for rush-perioder i tettsteder
Automatisk innrapportering av km kjørt gjennom GNSS-teknologi
• Kjøretøyseiere kan velge mellom tre ulike teknologier for innrapportering:
• On Board Unit (OBU) – ombordutstyr som installeres i det enkelte kjøretøy
• Appløsning tilknyttet mobiltelefon (kan også benyttes av utenlandske kjøretøy)
• Appløsning integrert i kjøretøyets infotainmentsystem
Bompengenivå tilsvarende nullplussalternativet, men takstene fastsettes per km og ikke per passering.
Trinnvis innføring av konsept 1 og deler av konsept 2:
• Trinn 1: Konsept 1
• Trinn 2: Konsept 2 for tunge kjøretøy og videreføring av konsept 1 for lette kjøretøy
Bompenger som i nullplussalternativet
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6.2 Nullalternativet og nullplussalternativet

Med bakgrunn i mandatet for konseptvalgutredningen legger vi til grunn at
nullalternativet vil innebære en videreføring av eksisterende systemer for innkreving
av veibruksavgift og bompenger med tilhørende kostnader og inntekter. Inntekter og
til dels også kostnader ved innkrevingen avhenger i stor grad av det samlede
trafikkarbeidet. Hvilken energibærer biltrafikken baseres på, er også av betydning for
inntekten fra veibruksavgiften. Dagens trafikkarbeid og forventet utvikling i dette er
derfor en viktig del av beskrivelsen av nullalternativet. Trafikkarbeidet påvirker i tillegg
til inntekter og kostnader beskrevet over også eksterne kostnader av trafikkarbeidet
som ulykker, kø, støy, veislitasje samt helse- og miljøskadelige utslipp.
Nullalternativet ble av prosjektet vurdert som lite realistisk, og det ble derfor er det
laget et nullplussalternativ hvor det er forutsatt fjerning av rabatter for
nullutslippskjøretøy i bompengeordningen. I den samfunnsøkonomiske analysen, blir
alle virkninger sammenlignet mot nullplussalternativet.
6.2.1 Fremskrevet trafikkarbeid
Dagens og fremtidige inntekter fra veibruksavgift og bompenger avhenger av
trafikknivået. Hvilken energibærer biltrafikken baseres på, er også av betydning for
inntekten fra veibruksavgiften. Figuren under viser fremskrevet samlet trafikkarbeid
fordelt på kjøretøy med forbrenningsmotor og nullutslippskjøretøy. Som figuren
viser, forventes det at trafikkarbeidet fra nullutslippskjøretøy vil vokse betydelig i
perioden frem til 2050. Innen 2050 vil kjøretøy med forbrenningsmotor kun utgjøre
en liten del av det samlede trafikkarbeidet.
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«Nullalternativet er referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med.
Nullalternativet representerer en forsvarlig videreføring av dagens situasjon. Det er vedtatt
politikk (regelverk, lover, grenseverdier m.v.) som skal ligge til grunn for utformingen av
nullalternativet. For investeringsprosjekter vil dette bety kostnader til det minimum av
vedlikehold som er nødvendig for at alternativet er reelt. I dette ligger det ikke et krav om
like lang levetid som for øvrige tiltak.»

45 000

mill.km

Nullalternativet skal beskrive dagens situasjon og den forventede utviklingen i fravær
av nye tiltak. Retningslinjer for utforming av nullalternativet er beskrevet i
Finansdepartementets rundskriv R109/21 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av
samfunnsøkonomiske analyser hvor det heter at:

55 000

Nullutslipp

Forbrenningsmotor

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

Transportmodellene utviklet gjennom det tverretatlige metodearbeidet til
transportvirksomhetene benyttes som grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser i
KVUer og i NTP. For å beregne trafikale virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen,
er det gjennomført transportmodellberegninger. Transportmodellen inneholder
beregninger for et nullalternativ og nullplussalternativ i 2030. Det vises til vedlegg 6-3 for
en nærmere beskrivelse av trafikkarbeid i nullalternativet og nullplussalternativet.
6.2.2 Veibruksavgift
Samlet innkrevingskostnad er anslått til ca. 10 millioner kroner for 2022. Kostnaden
forventes å vokse i takt med realprisjustering av lønnskostnader. Forventet utvikling av
inntektene i nullalternativet og nullplussalternativet er gjort med utgangspunkt i dagens
inntekt i 2021, modellberegnet inntekt i 2030 samt forventet utvikling i kjøretøyparken og
trafikkvekst. Det forventes at inntektene vil falle. Årsaken skyldes utviklingen i forventet
trafikkarbeid og en forventet reduksjon i bruk av forbrenningsmotor og en overgang til
bruk av nullutslippskjøretøy som ikke betaler avgift i dagens system.
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6.2.3 Bompenger
Innkrevingskostnader for bompenger er basert på dagens kostnadsnivå. Det er gjort
en justering av kostnader for Statens vegvesen som følge av omlegging til nytt
Autopass-system. Samlet kostnad for bompengeinnkreving er i 2022 anslått til ca.
745 millioner kroner (eksl mva), hvor bompengeselskapene står for den største
andelen av kostnadene. Det er forutsatt noe økte kostnader i 2023 som følge av drift
av nye bomstasjoner for bypakker i Tromsø og Ålesund, men utover det er det
forutsatt at kostnadene vokser jevnt i takt med realprisjustering av lønnskostnader. I
den samfunnsøkonomiske analysen er bompengeinntekt i nullalternativet og
nullplussalternativet beregnet basert på transportmodellens nivå på trafikk i 2030.
Det vises til vedlegg 6-3 for en nærmere beskrivelse. I dagens system kan bruk av
gjennomsnittstakst benyttes for å kunne kompensere for fallende inntekt som følge
av færre kjøretøy med forbrenningsmotor, og at nullutslippskjøretøy kun betaler
halvparten av takstnivået til kjøretøy med forbrenningsmotor. Forutsetningen kan
diskuteres og det kan være politisk krevende for lokale myndigheter å justere
takstene opp innenfor det eksisterende regimet.
6.2.4 Eksterne kostnader og treffsikkerheten til veibruksavgiften
TØI har estimert de marginale skadekostnadene for person- og godstransport i
Norge. Estimatene viser at en liten del av de eksterne kostnadene er knyttet til
egenskaper ved motoren og hvilket drivstoff den forbrenner. De eksterne
kostnadene varierer imidlertid med hvor kjøringen finner sted og er høyere i
tettbygde strøk enn i spredtbygde strøk.
Dersom veibruksavgiften hadde priset de eksterne kostnadene fullt ut, ville inntekten
fra veibruksavgiften tilsvart summen av de eksterne kostnadene. Eksterne kostnader
kan imidlertid til en viss grad også prises gjennom bompenger. Figuren under viser i
hvilken grad inntekten fra veibruksavgift og bompenger dekker de samlede eksterne
kostnadene ved trafikkarbeidet fordelt på slitasje, ulykker, kø og lokale utslipp. Selv
om vi ser både på veibruksavgift og bompenger samlet, dekker disse ikke
kostnadene, og gapet vil øke.
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Inntekt veibruksavgift og bompenger

Prosjektets beregninger basert på fremskrevet trafikk, dagens inntekt og forventede utviklingsbaner for marginale eksterne
kostnader TØI rapport 1704/2019 og godsnyttemodellen
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6.3 Investeringskostnader og usikkerhet
I henhold til rundskriv R-108/19 Krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av
store investeringsprosjekter skal det gis anslag for samlet investeringskostnad som kan
benyttes til kostnadsstyring og gi informasjon om anslått budsjettmessig belastning. For
alle alternativer skal det derfor utarbeides anslag for samlet ikke-neddiskontert
investeringskostnad inkludert merverdiavgift. Usikkerheten om anslaget skal synliggjøres
ved å oppgi anslag både for P50 og P85.
I kostnadsestimeringen er det innhentet informasjon fra flere prosjekter i
Skatteetaten, Statens vegvesen og andre prosjekter i sektoren. Selve
kostnadsestimatene er bygget opp i tråd med begrepsapparatet for
kostnadsestimater i statens prosjektmodell, og består av en grunnkalkyle,
basisestimat, P50, forventningsverdi og P85.
6.3.1 Prosjektnedbrytningsstruktur
Etableringen av prosjektnedbrytningsstrukturen har tatt utgangspunkt i oppgaver
som må gjennomføres av ulike sentrale aktører for å kunne realisere de ulike
konseptene. Videre er det i arbeidet med å identifisere kostnadselementer tatt
utgangspunkt i de ulike prosessene knyttet til innkreving av bompenger og
veibrukavgift. Fellesnevneren er at det må etableres en innkrevingsordning, fanges
opp data, sammenstille grunnlag for fastsetting, fastsette og innkreve. Videre må
kontrollaktiviteter foreligge gjennom hele verdikjeden som illustrert i figur under.

Hvilke aktører som vil være ansvarlig for å realisere de ulike delene av konseptene er
ikke endelig avklart i denne fasen Overordnet er det identifisert seks hovedområder
hvor konseptene vil kunne medføre kostnader. Disse er:
• Kjøretøy – konseptene vil kunne kreve installasjoner i det enkelte kjøretøy
• Utstedere/private aktører – konseptene vil i ulik grad kreve tilpasning og utvikling
av systemer hos utstedere eller andre private aktører
• Statens Vegvesen – konseptene vil kunne kreve utvikling og tilpasning av
systemer hos Statens Vegvesen

•
•
•

Skatteetaten - konseptene vil kunne kreve utvikling og tilpasning av systemer hos
Skatteetaten
Andre parter (samarbeidspartnere) - konseptene vil i ulik grad kunne kreve utvikling og
tilpasning av systemer hos andre aktører
Varighetsdrevne kostnader (prosjekt/program) – Det er lagt til grunn at for å realisere
de ulike konseptene vil det måtte etableres et tverretatlig prosjekt/program som sikrer
koordinering mellom de ulike prosjektene som kreves for å realisere konseptet, samt
innføre og realisere dette. Regelverksutvikling er inkludert her.

6.3.2 Estimater og usikkerhet
Grunnkalkylen og basisestimater ble utarbeidet i prosjektet med bistand fra
ekspertressurser i de ulike berørte virksomhetene. Kalkylen bygger på erfaringer fra flere
prosjekter i Skatteetaten, Statens vegvesen og andre prosjekter i sektoren. Prosess og
metode for estimeringen er nærmere beskrevet i Vedlegg 6-1 Investeringskostnader.
Usikkerhetsanalysen ble gjennomført som samlinger over to dager som tok for seg
henholdsvis estimatusikkerhet og hendelsesusikkerhet. I etterkant er det gjennomført
simuleringer som ga grunnlag for å identifisere sannsynlighetskurver og
usikkerhetsdrivere. Usikkerhetsanalysen er dokumentert nærmere i Vedlegg 6-2
Usikkerhetsanalyse. Tabellen nedenfor oppsummerer grunnkalkyle, basisestimater og
resultater fra usikkerhetsanalysen.
Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Konsept 4*

Kjøretøy

63

1025

1925

151

Utsteder/privat aktør

63

63

63

75

Statens vegvesen

56

69

94

94

Skatteetaten

12

12

12

14

Andre parter/samarbeidsparter

13

200

200

31

Varighetsdrevne kostnader
(Prosjekt/program)

101

201

317

150

Sum Grunnkalkyle

307

1569

2611

515

Uspesifisert post

61

160

233

90

Basisestimat

369

1729

2844

605

P50

440

1 900

3 050

685*

Forventnings-verdi

455

1920

3075

737*

P85

580

2 390

3 740

881*

Standardavvik

25 %

22 %

19 %

N/A

Sannsynlighet for basisestimat

25 %

36 %

38 %

N/A

* Det er ikke gjort en egen usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for konsept 4. Usikkerheten
beskrevet her tar utgangspunkt i usikkerhetsanalysen av de øvrige konseptene.
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6.4 Trafikale virkninger
Konseptene forutsetter ulike prismodeller for veibruksavgiften. Endret prismodell
sammenlignet med i nullalternativet og nullplussalternativet vil påvirke trafikantene
og gi endret trafikkarbeid. For å kunne analysere hvordan endret prismodell påvirker
trafikken, er konseptene analysert ved hjelp av transportmodeller.
Det er beregnet satser som skal gjenspeile prismodellene i konseptene.
Utgangspunktet for beregning av trafikale virkninger er et hovedscenario hvor det
forutsettes veibruksavgiftsatser som skal opprettholde dagens proveny fra
veibruksavgiften, samt hente inn inntekt fra nullutslippskjøretøy med tilsvarende nivå
på avgifter som i dag.

For Konsept 1 som innebærer en flat sats, innebærer det en videreføring av dagens
nivå per km, samt at nullutslippskjøretøy betaler en sats som gjenspeiler forholdet
mellom eksterne kostnader for nullutslippskjøretøy og forbrenningskjøretøy i snitt.
For Konsept 2 som innebærer ulik sats for kjøring i by og for kjøring utenfor by, er
den flate satsen justert for å reflektere det relative forholdet mellom eksterne
kostnader i og utenfor by.
I Konsept 3 er den flate satsen justert for å reflektere det relative forholdet mellom
eksterne kostnader i de ulike geografiske områdene (spredtbygd, tettsted < 100 000,
tettsted > 100 000, samt at sats i rush og utenfor rush, gjenspeiler det relative
forholdet mellom de eksterne kostnadene mellom rush og ikke-rushperioder.
I TØI rapport 1407/2019 er det vist at eksterne kostnader er høyere i byer enn i
spredtbygde områder, og kostnadene er høyere i rushperioder enn utenfor
rushperioder. Satsene i konseptene er beregnet ut fra forholdet mellom eksterne
kostnader, og gitt at satsene i konseptene skal opprettholde det samme provenyet,
betyr forutsetningen at høyere satser i byområder også innebærer lavere satser i
områder utenfor byene.
Beregnede satser for veibruksavgiften ligger i vedlegg 6-0.

Prismodellene i de ulike konseptene innebærer endrede kostnader for trafikantene.
Når kostnadene endrer seg, vil det påvirke trafikantenes etterspørsel etter transport.
Det er gjennomført transportmodellberegninger for å estimere endret trafikk i
konseptene. Beregningen for persontransport er gjennomført i en modell for det
geografiske området Viken. Resultatene fra Viken-modellen er deretter oppskalert til
et nasjonalt nivå. For en nærmere beskrivelse av beregning av trafikale endringer,
vises det til vedlegg 6-3. Tabellen under viser transportmodellens beregnede
persontrafikk for 2030 for konseptene oppskalert til et nasjonalt nivå, samt endret
trafikk sammenlignet med nullplussalternativet.
Total trafikk

Endret trafikk sammenlignet
med 0+

K0

45 991

263

K0+

45 728

-

K1

43 961

-1 766

K2

40 842

-4 886

K3

44 472

-1 256

Konsept

Tabellen viser at trafikkarbeidet er høyere i K0 sammenlignet med K0+. Virkningen og
viser effekten av å fjerne rabattene for nullutslippskjøretøy i bomprosjekter i K0+.
Tabellen viser videre at alle konseptene bidrar til å redusere trafikken sammenlignet
med K0+. Den største reduksjonen i trafikk er får vi i K2. Den minste reduksjonen i
trafikk får vi i K3. I vedlegg 6-3 er det vist hvordan trafikken påvirkes i de ulike
geografiske områdene, og hvordan trafikken påvirker nullutslippskjøretøy og kjøretøy
med forbrenningsmotor.
Det er videre gjennomført transportmodellberegninger for å beregne effekt for
godstrafikken. Tabellen under viser trafikkarbeid for godstransport.
Konsept

Metro

Urban

Rural

Totalt

K0

310,9

107,6

2096,9

2515,4

K0+

314,6

109,4

2107,3

2531,3

K1

314,1

109,0

2097,1

2520,3

K2

313,2

109,8

2127,7

2550,7

K3

314,2

109,3

2128,8

2552,3
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6.5 Samfunnsøkonomisk analyse
I tråd med Finansdepartementets veileder for utarbeidelse av KVU-dokumenter, skal
konseptene evalueres i en samfunnsøkonomisk analyse. Hovedformålet med den
samfunnsøkonomiske analysen er å redegjøre for alle konsekvensene for samfunnet
før beslutning om iverksetting av tiltak fattes. Arbeidet i denne samfunnsøkonomiske
analysen er utført etter anbefalingene til Finansdepartementet og Direktoratet for
økonomistyring.
Det er identifisert en rekke samfunnsøkonomiske virkninger som følger av de ulike
konseptene. Tiltaket vil i hovedsak berøre kjøretøyseiere og brukere av vei. I tillegg vil
det berøre Skatteetaten, Statens Vegvesen og private aktører som får oppgaver ved
innføring av de ulike konseptene.

Tema
Prisnivå

2022 prisnivå

Investering

Forventningsverdi eks mva fra usikkerhetsanalysen

Byggeperiode

•
•
•
•

Levetid

10 år etter åpning for alle konsepter

Mva.

Mva. ekskludert

Den samfunnsøkonomiske analysen er gjennomført i tråd med gjeldende rundskriv
for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser[1] R-109/2021 Prinsipper og krav
ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser og relevante veiledere fra blant
annet DFØ[2] og Statens Vegvesen[3] . De beregningstekniske forutsetningene som
ligger til grunn for den samfunnsøkonomiske analysen oppsummeres i tabellen
under.

Konsept 1: 2025-2027
Konsept 2: 2025-2029
Konsept 3: 2025-2031
Konsept 4: 2025-2028

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

6.5.1 Sentrale forutsetninger
Nullplussalternativet, som beskrevet over, ligger til grunn for den
samfunnsøkonomiske analysen. Alle kostnads- og nyttevirkninger er vurdert relativt
til det som uansett ville ha skjedd i nullplussalternativet.

Forutsetning i KVUen

• Forventet generell trafikkvekst som i NTP grunnprognose (NTP 20222033)
• Utvikling i sammensetning av kjøretøyparken (herunder utvikling andel
nullutslippskjøretøy) som beskrevet i Sintef (2020)

Karbonprisbaner

Karbonprisbaner fra Finansdepartementet (revidert 22.12.2021)

Brukerbetaling

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

Første driftsår

•
•
•
•

Analyseperiode

2025-2040

Diskonteringsrente

4 prosent

Realprisjustering

0,9 prosent årlig i tråd med gjeldende perspektivmelding

Skattefinansieringskostnad

20 prosent

Sammenstillingsår

2022

Konsept 1: 2028
Konsept 2: 2030
Konsept 3: 2031
Konsept 4: trinn 1 2028, trinn 2 2029

112

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

6.5.2 Identifiserte virkninger
Med utgangspunkt i løsninger identifisert i mulighetsstudien, har vi kartlagt
virkninger av konseptene ved å vurdere aktører som blir berørt og hvordan de blir
berørt av tiltakene i de ulike konseptene. Vi har videre gjort en vurdering av om
virkningen er prissatt eller ikke-prissatt. Tabellen under oppsummerer identifiserte
prissatte og ikke-prissatte virkninger.
Virkning

Prissatt eller ikke-prissatt

Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Konsept 4

Investeringskostnad

-302

-1 220

-1 918

-468

Forvaltning- drift og vedlikehold
av systemer

-286

-1 185

-1 171

-381

Organisatoriske endringer

-798

-2 067

-2 071

-966

Tidsbruk kjøretøyeier
rapportering og faktura

-274

-298

-439

-282

-58 804

-58 193

-53 342

-58 970

Investeringskostnader

Prissatt

Trafikantnytte

Drift- og vedlikehold av nye systemer

Prissatt

Helsegevinst

2 703

6 829

7 172

2 703

Organisatoriske endringer

Prissatt

Redusert ekstern kostnad

8 595

17 038

19 031

8 172

Tidsbruk hos kjøretøyeier for
rapportering og faktura

Prissatt

Offentlige inntekter

61 774

55 710

53 610

62 045

Nytte for transportbruker

Prissatt

Skattefinansieringskostnad

12 078

10 248

9 690

12 046

Reduksjon i eksterne kostnader

Prissatt

24 686

26 862

30 562

23 897

Endrede offentlige inntekter

Prissatt

Neddiskontert prissatt netto
nytte, endring fra
nullplussalternativ

Skattefinansieringskostnad

Prissatt

Rangering prissatte virkninger

3

2

1

4

Verdi av sekundærbruk av data

Ikke-prissatt

Redusert personvern

Ikke-prissatt

Tidsbruk hos kjøretøyeier for kontroll og
klage

Ikke-prissatt

Muligheter for mer fleksibel prising av
bompenger

Ikke-prissatt

Muligheter for mer treffsikker prising av
veibruksavgift

Ikke-prissatt

Økt proveny fra utenlandske kjøretøy

Ikke-prissatt

Likere konkurransevilkår for
godstransport på vei

Ikke- prissatt

6.5.3 Prissatte virkninger
Nytte- og kostnadsvirkninger skal verdsettes i kroner så langt det er mulig og
hensiktsmessig . I dette kapittelet beskriver vi alle relevante prissatte virkninger.
Tabellen under sammenstiller de prissatte virkningene i analysen.

Alle konseptene har positiv prissatt netto nytte. Det betyr at de prissatte gevinstene
mer enn oppveier kostnadene i alle konseptene. Den største nytten oppnår vi i
Konsept 3. Selv om konseptet har høyest kostnad, er gevinstene betydelig høyere
enn kostnadene.
Negative prissatte virkninger er investeringskostnader, drift- og vedlikehold av nye
systemer, organisatoriske endringer, tidsbruk hos kjøretøyeier samt redusert nytte
for transportbrukere. Den største negative virkningen er redusert nytte for
transportbrukere. Virkningen består av betaling av veibruksavgift til det offentlige,
samt nyttetap forbundet med redusert etterspørsel etter veitransport.
Positive prissatte virkninger er helsegevinster, reduserte eksterne kostnader, økte
offentlige inntekter og redusert skattefinansieringskostnad. Økte offentlige inntekter
er en overføring fra trafikantene. Ser vi bort fra denne virkningen, er det redusert
ekstern kostnad som er den største gevinsten. Alle konseptene vil gi redusert
veitransport som igjen vil redusere eksterne kostnader. Reduserte eksterne
kostnader innebærer reduserte køkostnader, ulykkeskostnader, støyplager,
reduserte lokale og globale utslipp, samt mindre slitasje på veien.
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Konseptene gir totalt sett økte offentlige inntekter. Dette skyldes først og fremst
betydelig økte inntekter fra veibruksavgiften. Inntekter fra bompenger og andre avgifter
reduseres, men i sum betydelig mindre enn veibruksavgiften øker slik at nettoeffekten
for offentlige inntekter er positiv. Som følge av at konseptene i sum bidrar til høyere
offentlige inntekter enn offentlige utgifter, vil netto virkning for offentlige budsjetter være
positiv. Netto positiv virkning for offentlige budsjetter innebærer at vi får en positiv
skattefinansieringskostnad. Det forutsettes en skattefinansieringskostnad på 20 øre per
krone. Kostnaden skal reflektere effektivitetstapet som oppstår når konsumenter blir stilt
ovenfor en avgift som innebærer nyttetap i form av redusert konsum. I konseptene
beregner vil effektivitetstapet forbundet med innkreving av veibruksavgiften som en del
av redusert trafikantnytte (nyttetap forbundet med redusert etterspørsel etter
veitransport). I referansealternativet vil det som følge av reduserte inntekter fra
veibruksavgiften oppstå et stadig større behov for å øke skatter andre steder i
økonomien, for å kompensere for inntektstapet fra veibruksavgiften. Konseptene vil
redusere behovet for skattefinansiering andre steder i økonomien, som innebærer at
samfunnet får en redusert skattefinansieringskostnad.
Figur: Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger
Kilde: Veileder i samfunnsøkonomiske analyser, DFØ 2018

Det vises til vedlegg 6 for en mer detaljert gjennomgang av de ulike prissatte
virkningene, samt redegjørelse for forutsetninger for beregninger av virkningene.
6.5.4 Ikke prissatte-virkninger
I henhold til rundskriv R-109/2021 Prinsipper og krav ved utarbeidelse av
samfunnsøkonomiske analyser skal virkninger av tiltaket som ikke lar seg verdsette i
kroner, kartlegges og omtales på en måte som gir grunnlag for å vurdere hvordan
virkningene påvirker samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
For å vurdere de ikke-prissatte virkningene, har vi benyttet pluss-minusmetoden, jf.
DFØs veileder for utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Plussminusmetoden er basert på metode for å vurdere ikke-prissatte virkninger i Statens
vegvesens håndbok V712. Fremgangsmåten går ut på å først vurdere hvilken
betydning området som blir berørt av tiltaket, har for samfunnet. Vurderingen gjøres
basert på en tredelt skala: liten/middels/stor. Når betydning er angitt vurderes
omfanget av tiltaket på en sjudelt skala, fra stort positivt til stort negativt omfang.
Betydning og omfang gir en samlet vurdering av konsekvens som vist i figur under.

I denne utredningen har vi identifisert ikke-prissatte virkninger knyttet til følgende
temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Sekundærbruk av data
Personvern
Tidsbruk for kjøretøyeier knyttet til kontroll og klage
Muligheter for mer treffsikker innkreving av bompenger
Muligheter for mer treffsikker prising av bruk av vei
Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy
Likere konkurransevilkår for godstransport

Den samlede vurderingen for disse temaene er presentert i tabell nedenfor. For en
nærmere gjennomgang av betydning og omfang for de ulike ikke-prissatte
virkningene viser vi til vedlegg 6.0 Alternativanalysen
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Virkning

K1

K2

K3

K4

Sekundærbruk av data

0

++

++

0

Personvern

0

----

----

0

Tidsbruk kjøretøyeier
for kontroll og klage

-

--

--

-

Muligheter for mer
treffsikker innkreving
av bompenger

0

0

++

0

++

+++

++++

++

Redusert provenytap
fra utenlandske
kjøretøy

0

+++

+++

++

Likere
konkurransevilkår for
godstransport

0

+

+

+

Muligheter for mer
treffsikker prising av
bruk av vei

6.5.5 Realopsjoner og fleksibilitet
I henhold til Rundskriv R-108/19[1] om statens prosjektmodell, skal det i
alternativanalysen vurderes om det er grunnlag for trinnvis gjennomføring eller
inndeling i delprosjekter, og om avhengighet mot andre prosjekter eller realopsjoner
knyttet til teknologisk utvikling og mer informasjon tilsier utsettelse.
Når vi snakker om realopsjonsverdien av et investeringsprosjekt, mener vi
verdien som ligger i muligheten for å kunne utsette investeringsbeslutningen.
Denne verdien oppstår når det er usikkerhet knyttet til verdien av prosjektet
samtidig som investeringen er helt eller delvis irreversibel. Et fleksibelt
beslutningstidspunkt betyr at noe av den potensielle nedsiderisikoen ved
prosjektet kan reduseres. Nivået av usikkerhet rundt verdien av et
investeringsprosjekt kan sies å være et produkt av to faktorer.

1.

2.

Sannsynlighet for å motta ny informasjon lenger frem i tid som i vesentlig grad
kan endre den oppfattede verdien av prosjektet. Høy sannsynlighet for å få
oppdatert kunnskap vil, alt annet likt, bety at usikkerheten rundt verdien av
prosjektet er tilsvarende høy.
Fleksibilitet i investeringsprosjektet som gjør det mulig å respondere på ny
informasjon. Høy fleksibilitet kan være med på å begrense eventuelle negative
effekter på prosjektets verdi når ny informasjon mottas. Manglende fleksibilitet
og redusert mulighet til å respondere på ny informasjon vil, alt annet likt, gjøre
verdsettingen av investeringsmuligheten mer sensitiv med hensyn til oppdatert
kunnskap og bidra til større usikkerhet.

Betydningen av usikkerhet rundt fremtidige verdier vil være begrenset hvis
konseptet vurderes som svært fleksibelt, slik at det er liten risiko for store
fremtidige tap. Faktorer som vil påvirke konseptenes fleksibilitet kan kategoriseres
som:
•
Muligheter for å gjøre oppfølgingsinvesteringer.
•
Mulighet for å avslutte eller reversere tiltak.
•
Mulighet for å variere produksjon eller produksjonsmetoder.

Av de analyserte konseptene i KVU-en ligger det varierende grad av både usikkerhet
og fleksibilitet i konseptene.
Konsept 1 innebærer til dels irreversible investeringer og det er vanskelig å se for
seg en trinnvis innføring. Samtidig er usikkerheten knyttet til kostnadene i absolutte
nivåer betydelig lavere i dette konseptet. Å utsette beslutningen vil i liten grad
kunne bidra til å avklare usikkerhet og er derfor vurdert å ha liten verdi.
Konsept 2 og 3 har betydelig større usikkerhet knyttet til både kostnader og
potensial for realisering av nytte. Særlig er det usikkerhet knyttet til kostnadene til
teknologien som skal installeres i kjøretøyene. Det er også usikkerhet knyttet til
personvern og behov for regulatoriske avklaringer som kan forsinke realisering av
konseptene. Nytten av disse konseptene er også avhengig av i hvilken grad man er
villig til å prisdifferensiere basert på ulikheter i eksterne kostnader knyttet til
geografi og tid. Det må forventes at det vil komme ny informasjon over tid som
reduserer usikkerhetene knyttet til disse faktorene.
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Avklaringer vil her blant annet påvirkes av hva man velger å gjøre i andre land. Dette
taler for at det kan ha en verdi å utsette beslutningen for disse konseptene.
Konseptene innehar imidlertid også en fleksibilitet i form av at de kan innføres
trinnvis, for eksempel ved at det innføres for utvalgte kjøretøygrupper først. Dette
kan redusere risikoen og omfanget av irreversible investeringer. Verdien av å
utsette beslutningene knyttet til konsept 2 og 3 vurderes derfor totalt sett som
moderat.

Konsept 4 innebærer kostnadsmessig en kombinasjon av konsept 1 og konsept 3,
der man i trinn 1 etablerer vegprising for nullutslippskjøretøy som i konsept 1, og i
trinn 2 vegprising for tunge kjøretøy som i Konsept 2. Løsningen for
nullutslippskjøretøy vil ha tilsvarende vurdering som konsept 1. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til kostnadene i trinn 2, men kostnadene er i absolutte nivåer
relativt beskjedne. Tilsvarende løsninger etableres for tunge kjøretøy også i andre
land. Konseptet som helhet har også fleksibilitet med hensyn til å kunne gjøre
investeringene trinnvis. Verdien av å utsette beslutningen for konseptet vurderes
derfor samlet sett som liten. Konseptet legger også til rette for å utvides til Konsept
3 som er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme konseptet målt i prissatte
virkninger.

Konsept 1

Konsept
1
Realopsjonsverdi (verdi av å utsette
beslutninger)

liten

Konsept
2

Konsept
3

moderat moderat

Konsept
4
liten

6.5.6 Samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet
I henhold til finansdepartementets rundskriv R-109/21 skal det basert på beregnet
netto nåverdi, ikke-prissatte virkninger og usikkerhet gjøres en samlet vurdering av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet av de ulike alternativene. Vurderingen skal følges
av en rangering av de ulike tiltakene.
Tabellen under oppsummerer vår samlede vurdering av konseptenes
samfunnsøkonomiske lønnsomhet med tilhørende rangering av konseptene.

Konsept 3

Konsept 4
Prissatte virkninger

Investeringskostnad

-302

-1 220

-1 918

-468

Forvaltning- drift og vedlikehold av systemer

-286

-1 185

-1 171

-381

Organisatoriske endringer

-798

-2 067

-2 071

-966

Tidsbruk kjøretøyeier rapportering og faktura

-274

-298

-439

-282

-58 804

-58 193

-53 342

-58 970

Helsegevinst

2 703

6 829

7 172

2 703

Redusert ekstern kostnad

8 595

17 038

19 031

8 172

Offentlige inntekter

61 774

55 710

53 610

62 045

Skattefinansieringskostnad

12 078

10 248

9 690

12 046

Sum prissatte virkninger

24 686

26 862

30 562

23 897

Trafikantnytte

Ikke Prissatte virkninger
Sekundærbruk av data

0

++

++

0

Personvern

0

----

----

0

Tidsbruk kjøretøyeier for kontroll og klage

-

--

--

-

Muligheter for mer treffsikker innkreving av bompenger

0

0

++

0

Muligheter for mer treffsikker prising av bruk av vei

++

+++

++++

++

Redusert provenytap fra utenlandske kjøretøy

0

+++

+++

++

Likere konkurransevilkår for godstransport

0

+

+

+

liten

moderat

moderat

liten

2

4

3

1

Realopsjonsverdi (verdi av å utsette beslutninger)

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

Konsept 2

Samlet rangering etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Som vi ser av tabellen rangeres konsept 3 som det beste konseptet dersom man
ser på prissatte virkninger alene. Konsept 2 er det nest beste alternativet med
hensyn til de prissatte virkningene. Alle konseptene gir svært høy netto nytte.
Med hensyn til ikke-prissatte virkninger vurderes konsept 2 og 3 å medføre en
vesentlig forverring sammenlignet med dagens situasjon med hensyn til
personvern. Konsept 2 og 3 innehar også betydelig større usikkerhet knyttet til
både kostnader og potensial for realisering av nytte. Forholdene beskrevet under
kapitlet om realopsjoner og fleksibilitet tilsier at det ikke vil være hensiktsmessig å
fatte en endelig beslutning om å realisere disse konseptene allerede nå.
Ikke-prissatte virkninger knyttet til muligheter for mer treffsikker prising av vei,
redusert proveny og likere konkurransevilkår for godstransport gjør at vi rangerer
konsept 4 foran Konsept 1. Samlet sett vurderer vi dermed Konsept 4 som det
beste alternativet. Konseptet vil kunne realisere betydelig nytte tidlig, samtidig som
det legger til rette for påfølgende investeringer for å realisere Konsept 3.
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6.5.7 Fordelingsvirkninger
De prissatte og ikke-prissatte virkningene er basert på en beregning av uveid
betalingsvillighet, og det er ikke foretatt en fordelingsvekting i analysen. Konseptene
vil imidlertid medføre fordelingsvirkninger mellom ulike grupper og geografiske
områder som det er relevant å beskrive.
Når det gjelder fordelingsvirkninger mellom grupper, vil alle konseptene innebære at
eiere av nullutslippskjøretøy skal begynne å betale veibruksavgift. Eiere av
nullutslippskjøretøy kommer derfor dårligere ut enn i dag. Over har vi vist at alle
konseptene bidrar til reduserte eksterne kostnader. Når de eksterne kostnadene
reduseres, vil det innebære at personer som i dag opplever plager fra veitrafikken får
det bedre. Dette er grupper som i dagens situasjon opplever redusert livskvalitet
som følge av helseutfordringer knyttet til blant annet støy, støv og utslipp fra
veitrafikken. I alle konseptene vil disse gruppene få det bedre sammenlignet med i
dag.
Konsepter som gir høyere trafikkreduksjon vil gi en forsterket effekt for disse
gruppene. Virkningen for gruppene, vil imidlertid avhenge av hvor trafikkreduksjonen
oppstår. De eksterne kostnadene er høyest i byene, og aller høyest når det er
rushtid. Den største virkningen for grupper som i dag opplever plager får vi derfor
de stedene hvor trafikantene betaler høyest pris. Den største trafikkreduksjonen får
vi i konseptene som priser veibruk i by og i rushperioder, herunder konsept 2 og i
størst effekt i konsept 3.

I tillegg til geografisk fordeling av inntektsbyrden, vil det oppstå geografiske
fordelingseffekter mellom bompengeprosjekter i byer og strekningsvise
bompengeprosjekter. I konsepter som skiller på veibruksavgift i by og utenfor by, vil
veibruksavgiften utenfor byene reduseres sammenlignet med i dag. Redusert
veibruksavgift vil kunne øke trafikken som igjen kan gi økte bominntekter for de
strekningsvise prosjektene. Veibruksavgiften vil imidlertid øke i byene, noe som gir
redusert trafikk og reduserte bominntekter. Selv om bompengeprosjektene kan
håndtere slike svingninger i inntekter gjennom bruk av gjennomsnittstakst, kan
effekten trekke i retning av redusert handlingsrom til å ytterligere øke bomtakstene i
byene for å kompensere for inntektstapet. I Konsept 3 vil veibruksavgift og
bompenger betales per km og kreves inn i det samme systemet. I dagens punktvise
bompengeinnkreving kan det oppstå utilsiktede fordelingsvirkninger som for brukere
kan oppfattes som urettferdig. Fordelingsvirkningene i dagens system er størst i byer
hvor plasseringen av veikantutstyret kan oppleves som tilfeldig. Et system som krever
inn bompenger basert på antall km og ikke basert på veikantutstyr, vil bidra til en
mer rettferdig fordeling av bompengebyrden og kan bidra til å redusere
fordelingsvirkninger i dagens situasjon.
Enkeltpersoner og grupper kan påvirkes ulikt i de ulike konseptene, og for noen vil
konseptene kunne gi store utslag. Utslagene vil avhenge av geografi og omfang av
trafikkarbeidet. En detaljert beskrivelse av konsekvenser for noen ulike brukere i
konseptene ligger i vedlegg 6-4 Kvalitativ vurdering.

Når det gjelder geografisk fordeling, vil alle konsepter med prismodeller som skiller
på geografiske områder innebære geografisk fordeling av inntektsbyrden. I konsept 1
er satsen flat i hele landet, og vil derfor ikke gi noen geografisk fordeling. I konsept 2
og 3, og i trinn 2 i konsept 4 varierer imidlertid avgiften med geografi. Gitt
prismodellene vil kjøretøyeiere i byene ta en større andel av inntektsbyrden og
kjøretøyeiere utenfor byene vil ta en mindre andel av inntektsbyrden. Effekten blir
forsterket i konsept 3 siden det i dette konseptet introduseres flere geografiske
skiller i tillegg til høyere priser i rushtiden. I konsept 4 vil fordelingseffekten kun være
mellom godskjøretøy i ulike geografiske områder.
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6.5 Risiko vurdering

Konsept 1

Konsept 3

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.

1
5

6

24

2
5 1
4
3

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

3 6

Konsept 2

5

4
1

3
2

6

Konsept 4

6
4
5 3
1
2

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)

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.
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6.6 Samlet vurdering og anbefaling
Basert på beregnet netto nåverdi, ikke-prissatte virkninger og
risikovurdering er det gjort en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk
lønnsomhet av de ulike alternativene. Vurderingen vil følges av en
rangering av de ulike tiltakene
Prosjektet har sammenlignet fire konsepter mot et nullplusskonsept, som
er videreføring av dagens situasjon inkludert fjerning av alle rabatter for
nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter. Den tverretatlige
prosjektgruppen og styringsgruppen anbefaler følgende rangering av
konseptene:
1. Konsept 4: Trinnvis implementering med initielt to trinn (lette norske
nullutslippskjøretøy og tunge kjøretøy). Anbefales for videre utredning
frem til 1.mai 2023.
2. Konsept 1: Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy
3. Konsept 3: Posisjonsbasert prising for bruk av vei for alle kjøretøy
4. Konsept 2: Sonebasert veibruksavgift by og land.
Anbefalingen har fått tilslutning i etatsledelsen hos både Skatteetaten og
Statens vegvesen.
Rangering 1: Konsept 4 Trinnvis implementering mot et konsept 3
målbilde.
Trinn 1 håndterer norske lette nullutslippskjøretøy. Trinn 2 foreslår en
ordning for tunge kjøretøy basert på EU/EØS regelverket, tilsvarende
eksisterende ordninger for tunge kjøretøy i Tyskland, Belgia m.fl., og som
er foreslått i Danmark og Sverige. Konseptet har høy fleksibilitet fordi valg
av teknologi og innføring kan skje på et senere tidspunkt. Dette tilsier at
det kan være en realopsjonsverdi i et siste trinn 3 for lette kjøretøy, som
eventuelt kan prosjekteres og besluttes når det er gjort mer læring av de
første trinn, samt at utviklingen er kommet lengre på teknologi og
standarder for lette kjøretøy, sikre skyløsninger og innebygd personvern.

Trafikantene som påvirkes i trinn 1 av konsept 4 er norske nullutslippskjøretøy
som pålegges en distansebasert veibruksavgift. Konseptet løser effektmålene
med mer treffsikker prising av både veibruksavgift og bompenger, og sikrer
stabilitet i inntekstgrunnlaget for begge ordninger. Trinn 2 treffer om lag
80.000 tunge norske kjøretøy og utenlandske kjøretøy over 7,5 tonn.
Prismodellen med to soner for tunge kjøretøy vil medføre at de som kjører
mye i bysoner vil kunne komme dårligere ut enn i dag, mens kjøring utenfor
byer kan bli billigere enn i dag. Nytten av trinn 2 er nært knyttet til valgt
prismodell for tunge kjøretøy, og det understrekes at prismodell bør utredes
nærmere for å avklare om det er mulig å hente ut flere gevinster. Utenlandske
tunge kjøretøy som ikke fyller drivstoff i Norge, vil bli belastet med
veibruksavgift for kjøring i Norge.
Risiko: Norge har størst utbredelse av nullutslippskjøretøy i verden og vil være
blant de første i verden med veibruksavgift på disse. Vi følger Europa på tunge
kjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til EØS-regelverket,
med noe lavere risiko for trinn 2 trinnvis innføring for tunge kjøretøy. Prosjektet
er omfattende hvis vi gjøre «trinn 1 og trinn 2» samtidig. Det bør vurderes i
neste fase av utredningen
Samlet investeringskostnad for begge trinnene, har en forventningsverdi eksl.
mva. på 573 millioner kroner, og netto nåverdi på 24 milliarder kroner.
Rangering 2: Konsept 1 Distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy.
Konseptet treffer alle nullutslippskjøretøy med en kilometersats avhengig av
kjøretøyegenskap. Bidrar godt til «E1 Mer treffsikker veibruksavgift». E2
«Bompenger treffsikker» vil være som i nullpluss alternativet. Det sikrer «E3
inntektsgrunnlaget». Trafikanter med nullutslippskjøretøy vil betale mer enn i
null pluss alternativet. Risiko: Risiko ved konsept 1 er at Norge blir blant de
første i verden med distansebasert veibruksavgift for nullutslippskjøretøy. Det
er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til EØS-regelverket. Moderat
investering (forventningsverdi eksl. mva. på 367 millioner kroner), høy nåverdi
med 25 milliarder kroner.
119

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

Rangering 3: Konsept 3 Posisjonsbasert prising for bruk av vei.
Konseptet innebærer veibruksavgift med ulike kilometersatser for storby,
tettsted og spredtbygd, samt at det skiller mellom rushtid og utenfor.
Konseptet innfører også distansebasert innkreving av bompenger.
Konseptet treffer alle kjøretøy både forbrenningsmotor og
nullutslippskjøretøy (totalt 3 millioner kjøretøy). Bidrar sterkt på alle tre
effektmål. Trafikanter som kjører i by/storby blir belastet for høyere
veibruksavgift enn nullpluss alternativet og konsept 1, særlig fordi
konseptet innebærer høyere avgift for kjøring i rushtider. De som kjører
mye innenfor en av dagens bomringer vil derfor komme dårligere ut enn i
dagens ordning, mens de som ofte passerer et bomsnitt vil kunne komme
bedre ut enn dagens ordning.

Rangering 4: Konsept 2 Sonebasert veibruksavgift by og land.
Inkluderer alle kjøretøy, både nullutslipp- og de med forbrenningsmotor, men
gjør ikke endringer i bompengeordningen utover nullpluss alternativet.
Konseptet bidrar til bedre ivaretakelse av «E1 mer treffsikker prising på bruk av
vei» enn Konsept 1, da kjøring i by prises høyere enn utenfor by, men noe
dårligere enn Konsept 3. «E2 Bompenger treffsikker» som i nullpluss
alternativet. Det sikrer «E3 inntektsgrunnlaget» ved at alle betaler
veibruksavgift.
Nullutslippskjøretøy betaler mer enn i nullalternativet, nullutslippskjøretøy med
mye bykjøring kommer dårligere ut enn i konsept 1, mens nullutslippskjøretøy
som kjører mye på landevei og lite i by kommer bedre ut enn i konsept 1.
Kjøretøy med forbrenningsmotor må betale mer for bykjøring enn i konsept 1,
men noe rimeligere enn nullalternativet utenfor by.

Risiko: Norge vil med dette konseptet være først i verden med
satellittbasert løsning for lette kjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko,
særlig knyttet til EØS-regelverket. Konseptet har svært krevende
personvernutfordringer som vil kreve omfattende risikoreduserende tiltak.
Før implementering av risikoreduserende tiltak er den iboende
personvernrisikoen vurdert å være uakseptabel høy. Konseptet har det
høyeste nivået på investeringskostnader med forventet kostnad eksl. mva.
på 2470 millioner kroner, men samtidig høyeste netto nåverdi på om lag
31 milliarder kroner.

Risiko: Norge vil med dette konseptet være først i verden med satellittbasert
løsning for lette kjøretøy. Det er moderat regulatorisk risiko, særlig knyttet til
EØS-regelverket. Innføringsmessig vil dette konseptet være krevende å
implementere. Konseptet har en investeringskostnad på 1541 millioner kroner
eksl.mva., og nest høyest netto nåverdi på om lag 27 milliarder kroner.
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Fotnoter
1Indirekte

skatter blir som oftest dekket av andre enn de som er skattepliktig, og
dermed avgiftspliktig ovenfor Skatteetaten, ved at avgiften eksempelvis innkalkuleres
i prisen ved videresalg. Noen særavgifter står imidlertid i en mellomstilling, slik som
vektårsavgiften som er direkte knyttet til det å eie et kjøretøy uten at det
nødvendigvis er et videre ledd som avgiften kan veltes over på.
2Dette

er ikke medregnet dokumentavgift, uregistrert mva, utgåtte avgifter, og renter
og tvangsmulkt på særavgifter.
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7. Føringer for forprosjektet
Planlagt levert 1. mai 2023
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7

Føringer forprosjekt (Planlagt levert 1.mai 2023)

Trinn 2 – skal svare ut føringer for forprosjektfasen i rundskrivet og gi et oppdatert kostnadsanslag og nærmere vurdering av finansieringsplanen.
Dette innebærer at kostnadsestimatene må oppdateres og det gjøres en usikkerhetsanalyse for valgt konsept hensyntatt eventuelle avklaringer og
tilleggsinformasjon.
Det skal utarbeides en plan for føringer for forprosjektfasen (jf. rammeavtalen punkt 5.7). Dette innebærer å utarbeide en gjennomføringsstrategi.
Rundskrivet angir spørsmål som skal vurderes i gjennomføringsstrategien, men detaljeringen og hva som vektlegges vil variere mellom prosjektenes karakter:
Premisser for styringen av forprosjektfasen:
• en oversikt over grensesnitt mot andre prosjekter og evt. programperspektiv som må ivaretas gjennom forprosjektet
•
krav til prosjektspesifikt innhold i sentralt styringsdokument
• krav til den kommende prosjektorganisasjonens kompetanse og kapasitet
• prosjektspesifikke suksessfaktorer og fallgruver, samt en vurdering av hvordan disse skal håndteres videre
•
forslag til risikoreduserende tiltak og realisering av oppsidepotensialet med utgangspunkt i usikkerhetsanalysen
•
spesifisering av prosjekteksterne forhold som har betydning for fagdepartementet som prosjekteier
Kontrakts strategi:
• en vurdering av kontrakts strategi med hovedvekt på om prosjektet egner seg for bruk av kontrakter med tidlig involvering av leverandør. Dersom
tidliginvolvering anbefales, skal kontrakts strategien utvikles for å muliggjøre dette. Forslag om tidliginvolvering kan også fremmes på et senere tidspunkt.
Nærmere føringer er gitt i punkt 8.3, men omfang og grundighet må ta hensyn til tiltakets modenhet.
Plan for arbeid med å optimalisere samfunnsøkonomisk lønnsomhet:
• viktige elementer til et videre arbeid med en gevinstrealiseringsplan som omfatter tiltak for å realisere nyttesiden i prosjektet
• anbefaling om styringsmessig fleksibilitet, herunder potensielle forenklinger og reduksjoner det kan jobbes videre med for å redusere kostnadsnivået
Trinn 2 skal gjøre det mulig å fastsette et styringsmål for prosjektet som er startpunktet for prosjektets endringslogg. Viktige føringer og avgrensinger av
prosjektet, og som er grunnlag for styringsmålet som er satt, må komme frem. Det skal videre være mulig å ta beslutninger om hvordan det skal jobbes videre
med kontraktstrategi og styringsstruktur for forprosjektfasen
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7.1 KVU Trinn 2
Elementene som inngår i føringer for forprosjektfasen flyttes i hovedsak til trinn 2.
Det er likevel naturlig at det fortsatt gis råd om:
•

Avhengigheter mot andre prosjekter og om prosjektene er hensiktsmessig delt
opp
•

•

KVU trinn 1 har delt inn Konsept 4 i to steg, det er lagt til grunn å være et
sentralt prosjekt/program (ledelse, regelverk og innføring) med prosjekter
for hvert av de to trinnene (lette kjøretøy og tunge kjøretøy). Denne
forutsetningen kan endres i Trinn 2.

•

Hvert av trinnene vil ha team/delprosjekt hos næringslivet
(utsteder/forsikring), Statens vegvesen.

•

Skatteetatens IT løsninger endres i svært liten grad, IT endringer håndteres
i linjeorganisasjonen. Det er ikke identifisert avhengigheter mot prosjekter i
Skatteetaten. Eksplisitt er Programmet Fremtidens Innkreving ikke
nevneverdig påvirket så lenge særavgiftspliktige krever inn
veibruksavgiften.

•

Avklaringer må gjøres med veivalg for utvikling inn mot Autosys eller
AutoPASS i SVV, eventuelt andre systemløsninger.

Elementer som bør avklares før trinn 2 og som bør gis ekstra oppmerksomhet
ut fra et eierperspektiv
•

Behov for regelverksendringer og ansvarsdeling mellom departement og
etatene for utviklingen.

•

Forhold til andre bilavgifter med foreslått konsept, eksempelvis
vektårsavgift for tunge kjøretøy.

•

Hvordan neste fase (trinn 2) kan bidra til å redusere risiko og legge til rette for
styringsmessig fleksibilitet.
•

Lette kjøretøy: tettere dialog med interessenter og mot
næringslivet(Forsikring/Utstedere) for å avklare sentrale rammer for løsningen.
Undersøke ulike ambisjonsnivå for løsningen, herunder IT-løsninger og gradvis
innføring. Avklaringer regulatoriske forhold. Forhold rundt avgift på hybride
kjøretøy må avklares.

•

Tunge kjøretøy: undersøke hvordan Danmark innfører veiprising for tunge
kjøretøy og hvordan erfaringene kan nyttiggjøres i Norge. Gjennomgå ulike
varianter av forretningsarkitektur, skissere brukerreiser for tunge kjøretøy.
Dialog med næringslivet (eksempelvis Drivkraft Norge) om hvordan
veibruksavgift basert på drivstoff kan sameksistere med veiprising og
overgangsordninger. Dialog med FIN om forhold til andre avgifter (eks
vektårsavgift). Videre arbeid med systemarkitektur for tunge kjøretøy med
løsninger. Revidere trafikkmodell med priser. Forhold knyttet til kjøretøy fra 3,5 –
7,5 tonn må avklares.

•

Etablere en gjennomføringsstrategi med roller og ansvar for Skatteetaten,
Statens vegvesen, Næringslivet og andre aktører for et forprosjekt og skisse til
hovedprosjekt.

•

Analysere usikkerhetselementer i det anbefalte/valgte konsept for å bedre
prosjektunderlaget
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Plan for KVU Veibruksavgift og bompenger, Trinn 2

Tidsplan
Forstudie

Nov
2022

Des
2022

Jan
2023

Feb
2023

Mars
2023

April
2023

Mai
2023

Juni
2023

Juli
2023

Aug
2023

KVU
Trinn 1

KS1
trinn 1
Høring
KVU
Konsept
valg
KVU
Trinn 2

KS1
trinn 2
Forprosjekt

Menon & A2
Skatteetaten og Statens vegvesen

Finansdept
Samf.dept

KVU Prosjektet

KVU Prosjektet
Menon, A2

Oppstart

8. Vedlegg

Eksterne kostnader og sentrale begreper
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Eksterne effekter: Samfunnskostnadene forbundet med bruk av vei
Eksterne kostnader oppstår når de sosiale eller økonomiske aktivitetene til en
person (eller gruppe av personer) påvirker en annen person (eller gruppe av
personer) og disse aktivitetene ikke blir betalt for eller kompensert for av den første
personen (eller gruppen av personer).

Problem
Når en bruker av en veg ikke blir belastet for de eksterne kostnadene brukeren
påfører andre, blir heller ikke de eksterne kostnadene brukt av bruker når han/hun
skal vurdere sine egne (private) kostnader ved å bruke vegen. Med begrepet 'andre'
tenker vi først og fremst på samfunnet, vegholder, andre brukere av vegen og
beboere langs vegen. Det oppstår dermed en ubalanse mellom det bruken av vegen
totalt koster andre og det brukeren betaler.
Eksterne kostnader for transport på veg refererer til forskjellen mellom de sosiale
kostnadene (dvs. alle kostnader for samfunnet, vegholder, andre brukere av vegen og
beboere langs vegen) og de private kostnadene ved bruken av vegen, dvs. kostnadene som

Sosiale kostnader
Alle kostnader for
samfunnet og andre
knyttet til levering og
bruk av vegen

Eksterne kostnader
Differansen på alle
Sosiale kostnader og
Private kostnader

Private kostnader
Kostnader betalt direkte
av brukeren ved bruken
av vegen

blir direkte dekket av brukeren.

Brukerens beslutningsgrunnlag for
å bruke transport-infrastrukturen
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3 typer eksterne kostnader
1
Totale
Refererer til summen av alle eksterne
kostnader innenfor et geografisk
område, f.eks. de 28 EU-landene eller
en nasjon.

2
Gjennomsnittlige
Refererer til de totale eksterne
kostnadene og det utførte
transportarbeidet, gjerne fordelt på
kjøretøytype. De gjennomsnittlige
eksterne kostnadene benevnes gjerne
som kostnad/personkilometer,
kostnad/kjøretøykilometer eller
kostnad/tonnkilometer (godstransport)

3
Marginale
De ekstra kostnadene som
oppstår ved en ekstra bruker av
vegen, f.eks. ett ekstra kjøretøy inn
i en trafikkstrøm på en veg.

Vegslitasje
Årsaker
Aldring

Vegslitasje

Vegslitasje er noe som oppstår ved nedbryting av vegdekke og
overbygning på grunn av belastninger fra kjøretøyene og friksjon
mellom hjul og asfalt hvor piggdekk bidrar mer enn vanlige dekk.
Vegslitasjen kan være større under teleløsning på grunn av stort
vanninnhold i overbygningen.

Eksterne kostnader
Klimatiske forhold som
store nedbørsmengder
og store variasjoner i
temperatur

Eksterne kostnader ved vegslitasje er de sosiale kostnadene som ikke er
dekket av avgifter/skatter som brukeren betaler ved bruken av vegen.
Siden ikke noe av de vegrelaterte avgiftene/skattene som brukeren
betaler er øremerket vegvedlikehold, vil de sosiale kostnadene være
tilnærmet lik de eksterne kostnadene.
Kostnadene består av forebyggende og korrigerende vedlikehold av
vegdekke, overbygning, grøfter, sideterreng, skilting og oppmerking.

Kjøretøyets vekt
Bilgruppe

Hjulslitasje, spesielt
bruk av piggdekk

Brøyting og salting

TØI rapport 1307/2014
(7)

SINTEF rapport A15768
(6)

Personbil

0,001

Buss

0,279

Godskjøretøy

0,068

Bensin

0,006

Diesel 3,5 – 7,5 t

0,014

0,270

Diesel 7,5 – 14 t

0,135

0,216

Diesel 14 – 20 t

0,557

0,864

Diesel 20 t – t

0,986

1,566

Beregnede marginale slitasjekostnader (2022 kr/km)

Forsinkelse
Årsak

Overstigelse av veiens
maksimale kapasitet

Forsinkelse (kø)

Forsinkelser i en trafikkstrøm oppstår bl.a. når trafikkstrømmens
volum nærmer seg eller overstiger vegens kapasitet, dvs.
etterspørselen blir større enn tilbudet. Brukerne av vegen påføres
økte tidskostnader pga. en reisehastighet som er lavere enn den
reisehastigheten brukerne kan ha når trafikkstrømmen kan flyte fritt
uten forstyrrelser fra andre kjøretøyer og med en hastighet iht.
skiltet fartsgrense. Disse økte kostnadene kalles også gjerne
køkostnader siden de ofte knyttes til køer pga. dårlig
trafikkavvikling.
Enhver nye bruker på en vei med liten trafikk vil påføre de andre
brukerne av veien ingen eller svært små forsinkelser, mens enhver
ny bruker på en vei med tett trafikk vil påføre de andre brukerne av
veien en merkbar forsinkelse

Tabell 5.7. Tidsverdier for bilreiser for ulike reiseformål og reiselengder (kroner per time, 2018).

Eksterne kostnader

Eksterne kostnader ved forsinkelser er de sosiale kostnadene som
ikke er dekket av avgifter/skatter som brukeren betaler ved bruken
av vegen. De sosiale kostnadene består i hovedsak av de kostnadene
som er knyttet til den forsinkelsen som en ekstra bruker i en
trafikkstrøm påfører de andre brukerne i den samme
trafikkstrømmen.
For å beregne den eksterne kostnaden ved forsinkelse er brukernes
verdsetting av sin egen tid den viktigste faktoren i tillegg
til beregningen eller vurderingen av de forsinkelsene som alle
brukere av vegen påføres. Trafikantenes verdsetting av sin egen tid
finnes gjennom spørreundersøkelser hvor brukerens
betalingsvillighet med hensyn til å betale for å spare reisetid i
trafikken kartlegges.

Transportmiddel
Bilfører

Bilpassasjer

Reiseformål

< 70 km

70-200 km

> 200 km

Tjenestereise

512

524

631

Til/fra arbeid

93

232

316

Fritidsreiser

77

130

187

Alle formål*

167

182

223

Tjenestereise

395

470

470

Til/fra arbeid

55

83

83

Fritidsreiser

71

134

134

Alle formål*

88

139

137

*Beregnet ved hjelp av bilbelegg og fordeling på reiseformål fra Håndbok V712

Ulykke

Kostnader
Menneskelige

Medisinske

Administrative

Produksjonstap

Materielle skader

Ulykke

Trafikkulykke er en ulykke som inntreffer på veg som er åpen for
alminnelig ferdsel der et eller flere kjøretøy er innblandet.

Eksterne kostnader

Eksterne kostnader ved en ulykke er de sosiale kostnadene som ikke
er dekket av risikorelaterte forsikringspremier som brukeren betaler.
Enhver kostnad som dekkes av forsikringer er derfor ikke ansett som
en ekstern kostnad for brukeren.
I Norge er det påbudt med en ansvarsforsikring for alle registrerte
motorkjøretøy. En ansvarsforsikring dekker skader påført andre
personer, deres eiendeler og eiendom.
De sosiale kostnadene som oppstår ved en ulykke kan deles inn i to
grupper, menneskelige kostnader og materielle kostnader. Den
første gruppen omfatter f.eks. kortere levetid, lidelser, smerte og
sorg. Den andre gruppen omfatter f.eks. skader på kjøretøyer,
administrative kostnader og medisinske kostnader.
Risikoen for en ulykke knyttes gjerne til fører, kjøretøy og
infrastruktur. En eventuell differensiering av de eksterne kostnadene
ved ulykker kan derfor knyttes til førers ferdigheter, kjøretøytype og
infrastrukturens utforming. I og med at det er vanskelig å beregne
den eksterne kostnaden ut ifra førerens ferdigheter, er det vanlig at
de eksterne kostnadene knyttes til ulike typer kjøretøy og til veg og
område siden risikoen for en ulykke varierer mye ut ifra vegtypen og
om ulykken skjer i tettsted eller spredt bebyggelse hvor farten gjerne
er høyere og hvor alvorlighetsgraden øker som en følge av det.

Fartsgrense
0-30

40-50

60 og høyere

Totalt

Lette

Tunge

Lette

Tunge

Lette

Tunge

Lette

Tunge

Tettsted > 100000

0,4

1,9

0,4

1,9

0,2

2,0

0,2

2,0

Tettsted 200100000

0,4

1,9

0,4

1,9

0,2

2,0

0,2

2,0

Spredtbygd

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

0,1

0,5

Totalt

0,3

1,7

0,3

1,5

0,1

0,9

0,15

1,05

Beregnede ulykkeskostnader for lette og tunge kjøretøyer. (TØI 1704/2019)

Støy

Kostnadsdrivere

Befolkningstetthet

Støy

Støy er definert som uønskede lyder av skiftende varighet, intensitet
eller andre faktorer som forårsaker fysisk eller psykisk skade på
mennesker. Eksempler på dokumenterte skader er hjerte- og
karsykdom, høyt blodtrykk, blodpropp, hjerne - og hjerteslag, tidlig
utviklet demens, brystkreft, diabetes, fedme, stress og nedsatt
livskvalitet og svekkede kognitive evner (barn)

Eksterne kostnader

Eksisterende støynivå

Tid på døgnet

Eksterne kostnader ved vegtrafikkstøy er de sosiale kostnadene som
ikke er dekket av avgifter/skatter som brukeren betaler ved bruken
av vegen. De sosiale kostnadene består i hovedsak av
helsekostnader og irritasjonskostnader. Noen land regner også inn
reduksjon på boligverdier langs støyutsatte veger. Englands
miljømyndigheter beregnet at støykostnadene var høyere enn
kostnadene ved trafikkulykker og dobbelt så høye som
klimakostnader.
Trafikkstøy er et økende miljøproblem på grunn av kombinasjonen av
økt urbanisering, fortetting av boliger i byområder og økende
trafikkmengder. Byvekstavtaler som legger restriksjoner på økt
bilbruk, støydempende vegdekker og forbedret kjøretøyteknologi,
f.eks. støysvake dekk og felger, vil være positivt, men økt urbanisering
og økt fortetting vil allikevel øke antall mennesker som blir berørt av
støyen fra eksisterende trafikkstrømmer.

Spredtbygd strøk

Små tettsteder

Store tettsteder

Lette
kjøretøy

Tunge
kjøretøy

Lette
kjøretøy

Tunge
kjøretøy

Lette
kjøretøy

Tunge
kjøretøy

0,04

0,24

0,30

1,63

0,33

2,39

Marginale støykostnader for vegtrafikk, kr./kjt.km (2019)

Lokal luftforurensning
Effekter

Lokal luftforurensning

Den lokale luftforurensningen oppstår primært pga. utslipp fra
forbrenningsmotorer og vegstøv fra alle typer kjøretøyer, for eksempel
støv fra slitasje av vegdekket og fra strøsand i tørre perioder.

Eksterne kostnader
Helseeffekter

Tap av avlinger

Eksterne kostnader ved lokal forurensing er de sosiale kostnadene
som ikke er dekket av avgifter/skatter som brukeren betaler ved
bruken av vegen. De sosiale kostnadene består i hovedsak av
kostnader knyttet til befolkningens helse, tap av avlinger, skader på
bygninger og tap av biologisk mangfold pga. forurenset jord og vann.

De sosiale kostnadene som kan relateres til lokal luftforurensning er
en av de eksterne kostnadene som er mest analysert. Etter hvert har
epidemiologiske prosjekter tatt over forskningen innenfor det å finne
sammenhenger mellom innbyggernes eksponering ovenfor
luftforurensing og de medfølgende helseeffektene som for eksempel
høyere risiko for bronkitt, astma og lungekreft.

Skade på materialer og
bygninger
Drivstoff

Tap av biologisk mangfold

Område
-type

kr/km
CO2

kr/km
NOx

kr/km PM
fra eksos

kr/km
SO2

kr/km PM
fra annet

SUM
lokale

Diesel

Alle

0,07

0,08

0,01

0,00

0,06

0,16

Hybrid

Alle

0,05

0,00

0,00

0,00

0,06

0,06

LPG

Alle

0,07

0,01

0,00

0,00

0,06

0,07

Bensin

Alle

0,08

0,02

0,00

0,00

0,06

0,08

Alle med ICE

Alle

0,07

0,06

0,01

0,00

0,06

0,13

EL eller
hydrogen

Alle

0,06

0,06

Utsnitt tabell for eksterne kostnader i Vedlegg D TØI 1704/2019. Eksempelet viser personbil

Global oppvarming
Effekter

Global oppvarming
Den globale oppvarmingen er i hovedsak utløst av utslippene av CO2,
N2O og CH4.

Eksterne kostnader
Heving av havnivået
med tap
av landområder,
bygninger og
infrastruktur
Klimatiske forhold som
store nedbørsmengder
og store variasjoner i
temperatur

Tap av avlinger

Tap av biologisk mangfold

Eksterne kostnader knyttet til global oppvarming ved
klimagassutslipp er de sosiale kostnadene som ikke er dekket av
avgifter/skatter som brukeren betaler ved bruken av vegen.
De sosiale kostnadene består i hovedsak av alle kostnader knyttet til
global oppvarming, som f.eks. heving av havnivået med tap av
landområder, bygninger og infrastruktur, tap av biologisk mangfold,
oftere ekstremvær med skade på transportinfrastruktur og tap av
avlinger. I Norge er vi godt kjent med hvilke skader flom og jordras
kan påføre infrastrukturen for veg og bane og i mange tilfeller er slike
skader utløst av ekstremvær.

Drivstoff

Område
-type

kr/km
CO2

kr/km
NOx

kr/km PM
fra eksos

kr/km
SO2

kr/km PM
fra annet

SUM
lokale

Diesel

Alle

0,07

0,08

0,01

0,00

0,06

0,16

Hybrid

Alle

0,05

0,00

0,00

0,00

0,06

0,06

LPG

Alle

0,07

0,01

0,00

0,00

0,06

0,07

Bensin

Alle

0,08

0,02

0,00

0,00

0,06

0,08

Alle med ICE

Alle

0,07

0,06

0,01

0,00

0,06

0,13

EL eller
hydrogen

Alle

0,06

0,06

Utsnitt tabell for eksterne kostnader i Vedlegg D TØI 1704/2019. Eksempelet viser personbil
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Sentrale begreper
ANPR
Automatic Number Plate Recognition (Automatisk
skiltregistrering).
AutoPASS Samvirke
Et nettverket for elektronisk betaling av i. bompenger på
det offentlige vegnettet og ii. ferjebillett på offentlige
ferjesamband i Norge.
Autosys
Autosys er et norsk motorvognog førerkortregister underlagt Statens vegvesen.
Systemet inneholder informasjon om kjøretøy og
førerkort, EU-kontroller, avgifter og prikkbelastninger.
Det brukes av blant
annet trafikkskoler, bilforhandlere, politi og Tolletaten.
Bompengepakke
Består av flere utbyggingsprosjekter og tiltak som har
innvirkning på hele transportinfrastrukturen i et
avgrenset område, og som til sammen bidrar til økt
framkommelighet. Dette kan være en vegpakke eller en
bypakke.
Bompengeprosjekt
Utbygging som (del-)finansieres med bompenger.
Bompengeselskap
Et fylkeskommunalt eid aksjeselskap som har inngått
avtale med departementet om å stille med midler til
utbygging etter veglovens § 27 mot retten til å kreve inn
bompenger, og som inngår i AutoPASS Samvirke.
Bomring
Bomstasjoner plassert rundt et byområde på en slik
måte at det ikke er mulig å passere gjennom ringen
uten å betale. Bomringer kan også bestå av flere ringer,
det vil si indre og ytre ring, med ulike takster.

Bomsnitt
Et passeringspunkt som utløser krav om betaling av
bompenger. Bomsnittet kan omfatte et eller flere
bomstasjoner, men som er knyttet til samme nytte.
F.eks. vil en bomstasjon på ny veg sammen med bomstasjoner på av og påkjøringsramper i tilknytning til
bomstasjonen på ny veg, til sammen utgjøre ett bomsnitt.

Forurenser betaler-prinsippet
Prinsippet handler om at den som skaper utslipp selv
betaler den kostnaden utslippet påfører samfunnet.

Bypakke
Begrep brukt om en bompengepakke i by.

GNSS
Global Navigation Satellite System, fellesbetegnelse for
ulike satellittbaserte posisjoneringsapplikasjoner som
GPS, Galileo m.fl.

Byvekstavtale
Byvekstavtalene er gjensidig forpliktende avtaler mellom
staten, fylkeskommuner og kommuner og statens
viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet. Løsningene
som velges skal bidra til å sikre bedre fremkommelighet
samlet sett, og spesielt ved å legge til rette for attraktive
alternativer til privatbil.

C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems)
C-ITS handler om at de ulike ITS-systemene (personlig,
kjøretøy, veikant og sentral) kommuniserer med
hverandre, utfører tjenester for hverandre og deler
data. For å kunne realisere dette kreves at de ulike ITSsystemene samhandler, basert på standarder
utarbeidet av CEN, ISO og ETSI.
CO2 avgift
En samlebetegnelse for Co2-avgifter på innførsel og
innenlands produksjon av mineralolje, bensin,
naturgass/LPG, i tillegg til Co2-avgift på utslipp i
petroleumsvirksomhet. Co2-avgiftene er særavgifter
som skal betales til statskassen.

Gjennomsnittstakst
Inntekt per passering når det tas hensyn til effekten av
rabatter, fritak og fordeling av kjøretøy i takstgruppe 1
og takstgruppe 2.

Kjøretøy med forbrenningsmotor
Kjøretøy som benytter forbrenningsmotor til framdrift,
eksempelvis tradisjonelle diesel- og bensinkjøretøy, men
også hybridkjøretøy med slik motor.
Kø
Redusert fremkommelighet og/eller forsinkelser som
følge av at trafikkmengden nærmer seg eller overstiger
veiens kapasitet.
Køprising
Virkemiddel differensiert fast etter sted, variabelt etter
tidspunkt og/eller dynamisk etter faktiske køforhold,
hvor kostnaden for kjøring er høyere på tider med mye
trafikk – typisk i rushtidtiden (rushtidsavgift).
Nullutslippskjøretøy
Kjøretøy uten forbrenningsmotor.
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Nullvekstmålet
Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø,
luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas
med kollektivtransport, sykling og gange. Dette kalles
nullvekstmålet.
Nasjonal vegdatabank (NVDB)
Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon
om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger
og skogsbilveger. Databasen brukes aktivt i Norges
vegforvaltning, og inneholder blant annet informasjon
om vegnett med geometri og topologi som danner
grunnlaget for kartløsninger og ruteberegnere på
internett, oversikt over utstyr og drenering langs vegen,
ulykker og trafikkmengder og grunnlagsdata for bruk i
støyberegning og trafikkmodellering.
Nytteprinsippet
Nytteprinsippet innebærer at de som betaler
bompenger skal dra nytte av bruken av inntektene.
Nytteprinsippet har i de senere år fått en bredere
tolkning, ved at bompenger kan brukes til finansiering
av andre tiltak enn det vegprosjektet der innkrevingen
skjer, eksempelvis kollektivtransport og tilrettelegging
for sykkel og gange.
OBU (On-Board Unit)
En OBU (on-board unit) er en elektronisk enhet
installert i et kjøretøy som registrerer trafikk- og
kjøredata og kan kobles til veikanten og
satellittnavigasjonssystemer. Den kan registrere
veibruksavgift og bompenger i snitt eller på strekninger
og kan kommunisere med kjernen i et veiprissystem.

Oppdragsgiver
Den aktør som er ansvarlig for en utbygging i et
bompengeprosjekt. Dette kan være Statens vegvesen,
fylkeskommunen eller Nye Veier AS.
Operatør
Den part som har innkrevingsretten i AutoPASS
Samvirke. Dette kan være et bompengeselskap eller en
ferjeoperatør.

Parallellinnkreving
Bompenger kreves inn samtidig med at utbyggingen
gjennomføres.
Rabatt
I bompengesammenheng betyr dette en redusert
bompengebelastning i forhold til de nominelle takstene.
Alle rabatter betinger bruk av gyldig brukeravtale og
brikke.

Rabatter: Brikkeavtale
Det gis 20 prosent rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1
ved bruk av brikke med gyldig avtale.
Rabatter: Nullutslippskjøretøy
Det gis 50 til 100 prosent rabatt for nullutslippskjøretøy
i hver takstgruppe for det enkelte bompengeprosjektet,
avhengig av hva som er bestemt lokalpolitisk.
Rabatter: Makspris / pristak
Passeringstak er en ordning med tak for antall
passeringer pr. kjøretøy som det skal betales innenfor
en kalendermåned. Et passeringstak er en
storbrukerrabatt som vil sikre at enkelte trafikanter ikke
får en urimelig høy økonomisk belastning. Kan gjelde
begge takstgrupper i bomringer. Kan kun innføres for

kjøretøy i takstgruppe 1 i andre innkrevinger.
Passeringstaket skal normalt ikke settes lavere enn 60.
Passeringstaket kan i enkelte tilfeller settes lavere enn
60 passeringer pr. måned, men kan kun i særskilte
tilfeller settes lavere enn 40 passeringer pr. måned.
Rabatter: Timesregel
Timesregelen gjelder i hovedsak for bomringer og
innebærer at det belastes kun for én passering per
kjøretøy innenfor en periode på en time. Timesregelen
kan gjelde for både takstgruppe 1 og 2.
Tidsdifferensierte takster
Et trafikkregulerende tiltak som kan benyttes ved
bompengeinnkreving i byområder, jf. veglova § 27 annet
ledd. Tiltaket innebærer at det fastsettes ulike takster
for ulike tider på døgnet for å ta hensyn til behov for å
styre trafikkstrømmene.
Tykk klient
En tykk klient for veiprising registrerer kjøreruter,
beregner priser og lagrer all personinformasjon lokalt i
kjøretøyet (på en OBU). Kun summert prisinformasjon
videresendes.
Tynn klient
En tynn klient for veiprising overfører alle GNSSposisjoner til skyen der all personinformasjon lagres
(hos tredjepart).

Utsteder
Et selskap eller annen juridisk person som etter
godkjenning i henhold til utstederforskriften til å inngår
avtaler med operatørene og brukerne for å tilby
tjenester for betaling av bompasseringer og
ferjetransport gjennom AutoPASS Samvirke.
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Veibruksavgift på drivstoff
En særavgift som skal betales til statskassen ved
innførsel og innenlandsk produksjon av følgende
drivstoff: bensin, mineralolje til fremdrift av motorvogn
(autodiesel), bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG.
Veiprising
Veiprising kan defineres som betaling for bruk av vei
med eller uten trafikkregulerende element. Definisjonen
kan dekke flere formål; betaling for bruk av infrastruktur
(investerings- og driftskostnader), en prising som
internaliserer eksterne kostnader (utslipp, svevestøv,
ulykker), køkostnader, og/eller prising for å regulere
sammensetningen av trafikk over døgnet eller mellom
områder/veistrekninger.
Proveny
Med proveny menes i denne utredningen inntekter som
hentes inn gjennom skatter, avgifter og bompenger.
Med mindre annet er oppgitt henviser begrepet
proveny på bruttoinntekten, dvs at kostnadene knyttet
til innkreving behandles for seg der dette er relevant.
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