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Forord . 

Hovedhensikten med vurderingene her er å klarlegge om det finnes realistiske muligheter for 

finansiering av aktuelle utviklingskonsepter for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. 

I rapportens del I tas det utgangspunkt i at en større del må finansieres i form av trafikantbeta-

ling med flate takster (bompenger). Det vurderes mulige finansieringsbidrag ved to ulike ord-

ninger; parallellinnkreving eller etterinnkreving, etter at det første anlegget er ferdigstilt. 

I rapportens del II er det også vurdert hvordan trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster1 

kan bidra til finansieringen av det anbefalte konseptet, Konsept 6. For dette konseptet er det 

vurdert to ulike anleggs- og investeringsprogram. Det reviderte anleggsprogrammet som er 

presentert i kap. 5.6 legger opp til en forbedring av tilbudet for de bussreisende og syklende i 

første fase av gjennomføringen. Dermed sikres flere av trafikantene et bedre alternativt reise-

tilbud i forhold til bruk av bil. 

Vurderingene bygger i stor grad på den bompengeringen som ble presentert som et eksempel 

i en tidligere utredning for Moss kommune; "Forstudie til Mosseregionpakke - Kostnads- og 

finansieringsvurderinger" (COWI, oktober 2008). 

Sannsynlig trafikkavvisning som følge av innkrevingen er her en viktig utslagsgivende faktor. 

Vurderingene er beheftet med en viss grad av usikkerhet, tatt i betraktning at vi må skue 20 - 

30 år frem i tid. Stikkord her er bl.a. trafikkutvikling, utvikling i samfunnsøkonomien, (les 

rentenivå og prisutvikling) og utvikling i privatøkonomi (les inntektsutvikling og prisfølsom-

het). 

Arbeidet i denne rapporten er utført av sivilingeniør Pål Stabell i COWI AS i oppdrag for Sta-

tens Vegvesen Region øst. 

 

Oslo den 19. september 2012 

                                                   
1
 Tidsdifferensieringen har som formål å begrense biltrafikken i rushperiodene 
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SAMMENDRAG 

Del I: KONSEPT 5 OG TRAFIKANTBETALING MED FLATE TAKSTER 

Inntekter 
Med utgangspunkt i en skissert bompengering rundt Moss2 er det gjort beregninger av sannsyn-

lig inntektspotensial. 

Med kr 22,- og kr 44,- i takst for lette hhv tunge biler 
på vei inn mot sentrum, og standard rabattregime 
på 30 % - 50 %, anslås brutto inntekter til å kunne bli 
ca 3,4 – 3,6 mrd. kr (2012-kr), ved en innkrevingspe-
riode på 15 år. 

I betalingssnittene er det beregnet å passere totalt 
ca 54.000 biler i retning sentrum i 2017, før innkre-
vingen starter. Årlig trafikkvekst er satt til ca. 1,1 % 
(som i trafikkmodellen).  

I overslaget er det antatt et bortfall av trafikk (tra-
fikkavvisning) på 10 % - 15 % gjennom betalingssnit-
tene når innkrevingen starter opp, basert på erfa-
ringer fra andre bompengeprosjekter, kombinert 
med følsomhetsvurderinger (kostnadselastisitet). 
Det er forutsatt anvendelse av "timesregel" og et 
månedstak på 60 passeringer3. 

Anleggsgjennomføring og innkrevingsperiode 
Beregningene er utført for Konsept 5, Kombi-
nert konsept, som et eksempel. Kostnadene for 
dette er vurdert til 3,3 mrd kr.  

Det er forutsatt en byggestart for fase 1 i 2017. 
Denne fasen kan utføres før jernbanen er lagt 
om, og omfatter ny Rv19 Kransen - E6 Patte-
rød, kollektivtiltak og diverse sykkeltraseer. 

Gjennomføringen av hele "pakka" er satt til 13 år, med en forenklet inndeling i tre hovedfaser á 
fem år. Planen er basert på en prioritering av tiltakene, og forutsetter at "alt går på skinner" med 
hensyn til planlegging, vedtaksprosess og bevilgninger, etc.  

Det er vurdert både parallellinnkreving (oppstart av innkreving ved anleggsstart av fase 1, den 
1.1.2017) og etterinnkreving (innkrevingsstart når fase 1 åpnes for trafikk, den 1.1.2022). 

Beregnede finansieringsplaner 
Statlig medfinansiering er forutsatt med like 
store årlige beløp fordelt over anleggsperioden, 
alternativt over hele innkrevingsperioden. 

Ved parallellinnkreving kan trafikantbetalingen 
gi et finansieringsbidrag på ca. 2,4 mrd kr og 
dekke ca. 71 % av prosjektkostnadene. Ved et-
terinnkreving øker rentekostnadene betydelig, 

med behov for større statlige bidrag for å gjennomføre konseptet.  

                                                   
2
 Ringen er omtrent den samme som skissert i "Forstudie til Mosseregionpakke" i 2008 

3
 Man betaler for kun én passering pr time, og man betaler ikke mer enn 60 passeringer i måneden. 
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Det gjøres oppmerksom på at dette er regneeksempler hvor mange faktorer spiller inn (trafikk-
grunnlag, utvikling i lånerenter, reell pris- og kostnadsutvikling, statlige bevilgninger, etc). 

Bortfall av ferjetrafikken, eksempelvis f.o.m. 2025, vil ved alternativ 1A medføre at statlig medfi-
nansiering må økes med ca 60 mill. kr, og bompengeandelen vil gå ned fra ca 71 % til ca 70 %. 

Del II: ANBEFALT KONSEPT (MED TIDSDIFFERENSIERTE TAKSTER) 
Det anbefalte konseptet, Konsept 6, forutsetter at det brukes tidsdifferensierte takster, med det 
formål å redusere kø- og miljøproblemene i rushperiodene, samtidig som ordningen skal bidra til 
finansiering av konseptet.  

Ved innføring av en slik ordning, med høye passeringstakster i rushtiden, bør det i størst mulig 
grad foreligge et godt alternativt transporttilbud. En forbedring av busstilbudet krever imidlertid 
et vesentlig bedre vegnett. Sammen med styrking av busstilbudet som sådan er derfor tiltak som 
forbedrer busstrafikkens infrastruktur prioritert i den første utbyggingsfasen av det anbefalte 
konseptet.  

Takstopplegg 
I prinsippet er det forutsatt den samme lokaliseringen av betalingssnitt som omtalt foran. 

Det er valgt et beregningseksempel med en takst på kr 40,- pr passering 
inn mot sentrum for lette biler i rushperiodene, kr 20,- i lavtrafikkperio-
dene, og kr 30,- i timen før og etter rushperiodene. I helgene er det forut-
satt kr 20,- i normaltakst. Det antas dobbelt takst for tunge kjøretøy. "Ti-
mesregel" gjøres gjeldende (og er en forutsetning for plasseringen av be-
talingssnittene). 

For å sikre en høy brikkeandel er det i eksemplet forutsatt 15 % i rabatt 
for abonnenter i lokalt selskap og 10 % for øvrige brikkebrukere. 

Trafikkgrunnlag og inntekter 
Gjennomsnittlig betalt takst er vurdert til å bli kr 22,- pr passering, etter rabatter, uke- og døgn-
variasjoner i trafikken, og hensyntatt en vurdert andel med gratispasseringer. Trafikkgrunnlaget 
utgjør om lag 68 700 kjt/døgn i sum for alle betalingssnitt i 2040, før avvisningen er trukket fra.  

Brutto inntekter fra trafikantbetalingen over en 15-årsperiode 2017 – 2031 er beregnet til ca 5,5 
– 5,9 mrd kr (2012-kr), før innkrevingskostnadene ved ordningen er trukket fra. I dette regne-
stykket er avvisningen antatt å ligge i området 16 % - 22 %. 

Finansieringsoverslag nr. 1 
I dette beregningseksemplet er det antatt at anbefalt konsept bygges ut i løpet av 13 år; 2017 – 
2029, og at man får aksept for at de 15 første års inntekter fra ordningen kan gå til inndekking av 
prosjektkostnadene, som er vurdert til 3,5 mrd kr.  

Det er lagt til grunn et anleggsprogram med tre utbyggingsfaser, hvor tiltak som forbedrer buss-
tilbudet er prioritert i fase 1.  

I finansieringsoverslaget er trafikkavvisningen vurdert til å bli ca. 20 %. 
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Dersom alle forutsetningene i finansieringsoverslaget holder stikk (hvilket de ikke alltid gjør), vil 
det bli et årlig, fast overskudd på 38 mill. kr som kan anvendes til andre formål, og som helst bør 
styrke alternative transportformer enn privatbil. (Etter at konseptet er nedbetalt i 2031 løper 
inntektene videre med netto ca 380,- mill. kr pr år, dersom ordningen videreføres). 

Følsomhetsvurderinger ved finansieringsoverslag nr. 1 
Sett i forhold til de siste 10 års erfaringer mht trafikkutvikling, rentenivå og pris- og kostnadsut-
vikling, burde de valgte inngangsparametere være realistiske. Imidlertid kan fremtiden bli en an-
nen. Det er gjort enkle overslag på hva som skal til for at det årlige overskuddet på 38 mill. kr 
bortfaller. Dette vil kunne skje, dersom: 

o anleggsindeksen i gjennomsnitt blir på 5,5 % p.a. i hele byggeperioden (i stedet for de forut-
satte 4 % p.a.). 

o den generelle prisveksten i gjennomsnitt blir på 0,7 % p.a. over de første 15 årene (i stedet 
for de forutsatte 2,0 % p.a.). 

o trafikkavvisningen blir på 30 % (i stedet for de forutsatte 20 %). 

o prosjektkostnadene øker med ca 16 % (fra ca 3,5 mrd kr til ca. 4,0 mrd kr). 

Finansieringsoverslag nr. 2, med anleggsprogram for anbefaling 
Det er utført finansieringsoverslag med et revidert anleggsprogram. Her investeres det kun i de 
alternative reisetilbudene i de første fem årene, det vil si for å utvikle et bedre tilbud med bruk 
av buss og sykkel. Programmet innebærer et noe lavere investeringsnivå i de første fem årene. 

Som følge av noe lavere rentekostnader, øker det beløp som trafikantbetalingen kan bidra med 
til andre formål i de første 15 årene, fra 38 mill. kr per år til ca. 44 mill. kr. per år. 



KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge s. 6 

Fagrapport: Finansiering 
  

  

 

 

DEL I:  KONSEPT 5 OG TRAFIKANTBETALING 
MED FLATE TAKSTER  
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1 Konsept 5: Kostnader og investeringsprogram 

1.1 Inndeling i utbyggingstrinn 

Det er utarbeidet en skisse til anleggsprogram for konsept 5. Tiltakene er fordelt over tre ut-

byggingsfaser, med følgende grovinndeling: 

 Fase 1: Kollektivtiltak, ny rv. 19 fra Kransen til E6 Patterød, sykkeltrasé 2, 6, 7 og 9 

 Fase 2: rv. 19 fra Blinken til Kransen, Havneringen, Sykkeltrase 1, 3 og 5, fv. 118 

Kremmerhuset - Årvoll 

 Fase 3: Sentrumsringen, Bjerget tunnel, fv. 120 Vålervn med g/s-veg, Ny kanalbru (vip-

pebru), deler av sykkeltrasé 1 og 2 

 

 

Tabell 1: Anleggspro-

gram og investeringer 

 

 

Utbyggingsrekkefølgen kan ha stor betydning for tidspunktet for mulig realisering. Den vil 

også påvirke antall byggeperioder og ulemper dette vil påføre bymiljøet og trafikkavvikling-

en. Det vil være behov for å se infrastrukturutbyggingen i Moss by i sammenheng for at tilta-

kene skal få en mest mulig helhetlig planlegging og utbygging. 

Tiltak på rv.19 fra Kanalen til Kransen, med adkomst til ny jernbanestasjon/ kollektivknute-

punkt, havn og ferje, kan først gjennomføres når dagens jernbanespor forbi Moss stasjon fri-

gjøres av Jernbaneverket. Dette innebærer at det nye dobbeltsporet gjennom Moss må være 

ferdig utbygd og tatt i bruk. Dette vil også berøre nordre deler av Fjordveien og vegløsning 

mot ny stasjon. 

Tiltak på rv.19 på strekningen fra Kransen til Tykkemyr, med fjelltunnel (mot E6 Patterød), 

kan bygges tidligere enn jernbanen. Plasseringen av tunnelpåslaget for vegtunnelen i Kran-

senområdet må imidlertid i all hovedsak være avklart i forhold til kommende kulvert og tun-

nelpåslag for jernbane. Denne utbyggingsetappen kan prioriteres og bygges ut før jernbanen. 

Dette er også, så langt vi ser i dag, det viktigste enkelttiltaket for å bedre miljø, støy, luft og 

framkommelighet på rv.19 gjennom Moss sentrum. 

Fase 1 og fase 2 skiller derfor de tyngste utbyggingstiltakene med tanke på hva som er mulig 

å bygge før og etter at ny jernbane gjennom Moss er ferdig utbygd. I tillegg er det gjort en 

grov vurdering og prioritering av øvrige tiltak som kan og bør bygges i de forskjellige fasene. 

I fase 3 er ny vippebro over kanalen tatt med. En løsning med en fast, ny kanalbro gir samme 

nytten. En løsning med vippebro vil imidlertid kunne gi Moss et løft med tanke på båtturisme, 

tilgjengelighet til/fra Jeløysundet, mer liv i kanalen osv. 

Anleggsprogrammet er ganske komprimert og forutsetter at "alt går på skinner", det vil si 

med hensyn til planlegging, vedtaksprosess og statlig medfinansiering, m.m. 

Anleggsprogrammet er også ganske "fortungt", med store investeringskostnader allerede i 

fase 1. Dette medfører nødvendigvis større lånekostnader enn ved en lettere innledningsfase. 



KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge s. 8 

Fagrapport: Finansiering 
  

  

 

2 Vurderte innkrevingsopplegg 

2.1 Lokalisering av betalingssnitt 

Plasseringen av betalingssnittene er foreløpig ikke optimalisert, og den kan være gjenstand 

for mindre justeringer i den neste planfasen. I utgangspunktet forutsettes samme plassering av 

snittene som i forstudien i 2008 (jf. Ref. 1), med unntak av at bom på fv. 120 nå utgår. 

Betalingssnitt 1 - 6 er "hovedsnittene" som omkranser det sentrale byområdet i Moss. 

I tillegg er det lagt inn "suppleringssnitt", 2b, 3b og 4b, slik at nytteprinsippene blir tilfreds-

stilt i større grad.  

o Det er forutsatt ”times-

regel” i betalingsord-

ningen. 

o Ringen er lokalisert med 

rimelig god nærhet til 

tiltakenes geografiske 

område. 

o Suppleringssnittene re-

duserer omfanget av 

gratisturer innenfor til-

taksområdet. 

o Kun de mest sentrale 

boligene ligger innenfor 

den innerste ringen, dvs 

at det er ganske god li-

kebehandling av de "yt-

re" boligområdene. 

Nytteprinsippene sier at 

alle som har nytte av de 

forbedringene som trafi-

kantbetalingen finansierer 

også skal være med å beta-

le. Dette innebærer at bom-

ringen skal være lukket, og 

at noen lokalveier derfor 

kan bli stengt.  

Figur 1: Plassering av betalingssnittene. (NB! som et eksempel) 

Etter hvert som nye veganlegg blir ferdigstilt og åpnet for trafikk vil betalingssnittene bli flyt-

tet fra gammel til ny veg. Alternativt vil snittet på gammel veg operere videre sammen med et 

snitt på ny veg dersom begge leder trafikk inn mot sentrum. For eksempel vil det ved ho-

vedsnitt 1 være et snitt både på dagens rv. 19 og på ny firefelts-/veg- tunnel inn mot byen. 

Det forutsettes at det kun er trafikken på vei inn mot sentrum som avkreves bompenger. Som 

poengtert forutsetter opplegget med suppleringsbommer at det innføres "timesregel"; man 

betaler kun for én passering i løpet av en time. En bil som for eksempel (i løpet av en time) 
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passerer betalingssnitt 3 og 3b på sin vei inn mot byen, vil kun bli avkrevd avgift ved passe-

ring av hovedsnitt 3. 

2.2 Takster, rabattopplegg og innkrevingsperioder 

 Normal passeringstakst: Kr. 22,- og kr. 44,- for lette hhv. tunge kjøretøy 

 Rabatter: Det anvendes standard rabattregime (tilsvarende som for f.eks. Kråkerøyforbin-

delsen og for bompengeringen i Tønsberg). 

Mht. innkrevingsperioder testes to opplegg: 

1. Parallellinnkreving, dvs innkreving ved 

bomstasjonene starter samtidig som byg-

gingen av det første anlegget startes opp. 

2. Etterinnkreving, dvs innkreving ved bom-

stasjonene starter opp når det første an-

legget er ferdigstilt og åpnet for trafikk 

Tabell 2: Passeringstakster og rabattordninger 

2.3 Basisforutsetninger 

 Automatiske betalingssnitt, med enveis innkreving av trafikken inn mot sentrum. 

 Årlig trafikkvekst i innkrevingsperioden lik 1,085 % p.a. (tilsvarende forutsetningene i 

trafikkmodellen RTM). 

 Innkrevingsperiode på maksimalt 15 år (dvs i henhold til gjeldende regelverk). 

2.4 Gjennomsnittlig betalt passeringstakst 

2.4.1 Erfaring fra andre bompengeprosjekter 

Sentralt i vurderingen av inntektspotensialet i betalingsordningen er hvor stor andel gratis-

passeringer det vil bli, og hvordan rabattbruken utvikler seg. Gratispasseringer gjelder kollek-

tivtrafikk i rute, bevegelseshemmede, utrykning, el-biler, månedstak og timesregel, samt evt. 

tekniske problemer med registreringen av noen passeringer. 

For å vurdere erfaringer fra andre bompengeprosjekter er det greit å betrakte "Betalingsfor-

holdet", som et uttrykk for hvordan rabattbruk og gratispasseringer har gitt utslag i ordningen. 

"Betalingsforholdet" = Gjennomsnittlig betalt passeringstakst/ normaltakst for lette kjøretøy.  

Gjennomsnittlig betalt passeringstakst omfatter alle kjøretøy som passerer, inkl. tunge. 

I vedlegg 1 er det gjengitt erfaringer fra noen bompengeprosjekter på riksvegstrekninger, med 

betalingsforhold varierende i området 0,63 - 0,89. På slike strekninger vil andelen fremmed-

passeringer (dvs ikke lokale abonnenter med rabatt), være høyere enn hva man kan forvente i 

en lokal bompengering, og dermed vil også betalingsforhold være høyere. Av disse prosjek-

tene kan bomstasjonen på Ranheim anses som mer representativ for en bomstasjon nær by-

sentrum. Denne hadde et betalingsforhold lik 0,63. 

For å få inn nyere erfaringer knyttet til bompengeringer, er det hentet inn passerings- og inn-

tektsdata for året 2011 fra driftsselskapet for Kråkerøyprosjektet og for bomringen i Tønsberg 

(Vegamot AS og Tønsberg Hovedvegfinans AS). 
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For Kråkerøyprosjektet var betalingsforholdet høyt; hele 0,75. Innkrevingen her startet den 8. 

juni 2011. I praksis opptrer bomstasjonen som en bompengering for brukerne. Trafikantene 

har neppe tilpasset seg ennå, og vi ser at andelen med 50 % rabatt er så lav som 39 %. 

Foreløpig kan erfaringene fra Kråkerøyprosjektet derfor ikke tillegges stor vekt. 

Derimot er erfaringene fra Tønsberg mer interes-

sante. Her er betalingsforholdet på 0,57, bl.a. ved 

at utnyttelsen av 50 % rabatt for lette kjøretøy ut-

gjør hele 60 %. Videre har ringen i Tønsberg både 

timesregel og månedstak (over 60 passeringer) for 

lokale abonnenter.  Månedstaket har mindre be-

tydning, mens timesregelen utgjør 9,2 % av alle 

passeringene4. 

Tabell 3: Passerings- og inntektsdata fra Kråkerøy og 

ringen i Tønsberg. 

2.4.2 Vurdering av betalingsforholdet i en ring rundt Moss by. 

I beregningen som ble utført i forstudien (jf. Ref. 1) ble det operert med kr. 20,- i normaltakst 

(urabattert) for lette biler og en gjennomsnittlig betalt takst på kr 11,10 pr passering (tilsvare-

rende et betalingsforhold lik ca 0,56).  

Det tas utgangspunkt i de ferskeste erfaringene fra Tønsberg. Dersom vi korrigerer for en 

høyere tungbilandel i Moss (ca 7,5 %) sett i forhold til Tønsberg (3,9 %), endres betalingsfor-

holdet til 0,58.  

I forstudien i 2008 ble det gjort en analyse av hva effekten av timesregelen ville bli i Moss, 

basert på en utsortering av trafikkdata gjennom hovedsnittene fra nummerskrivningsundersø-

kelsen (som ble foretatt i april 2006). Dette ga til resultat at 11,6 % av passeringene vil ha et 

trafikkmønster som vil gi avgiftsfritak, forutsatt at de er abonnenter i innkrevingsordningen.  

Ikke alle av disse vil være abonnenter i den lokale ordningen, men for å være litt forsiktig i 

anslagene, sier vi at de vil være det. Med 2,4 % flere gratispasseringer knyttet til timesregelen 

i Moss i forhold til i Tønsberg, blir betalingsforholdet redusert fra nevnte 0,58 til å bli 0,57. 

 I inntektsberegningene antas et betalingsforhold lik ca 0,57. Med kr 22,- som urabattert 

lettbiltakst blir dette: Kr 12,50 i gjennomsnittlig betalt takst for alle passeringer 

Det er ikke identifisert noen spesielle forhold som skulle tilsi at situasjonen ellers vil være 

særlig annerledes i Moss sett i forhold til Tønsberg. (Tønsberg har mye fremmedtrafikk i 

form av sommertrafikk til/ fra Nøtterøy og Tjøme, mens Moss har betydelig fremmedtrafikk 

via ferjeforbindelsen, som også har mest trafikk i sommerhalvåret).  

                                                   
4
 I Tabell 3 er gratispasseringene som følge av timeregelen fordelt på de respektive avtalegruppene, mens 

"gratis" oppgitt i tabellen er andre kategorier med fritak (kollektivtrafikk i rute, bevegelseshemmede, etc) 

Takst Andel Takst Andel

Gratis tunge 27 % 28 %
Tunge 30% rabatt 1 % 1 %
Tunge 40 % rabatt 1 % 5 %
Tunge 50 % rabatt 21 % 40 %
Tunge 0 % rabatt: 44 50 % 30 27 %
Gratis lette 3 % 4 %
Lette 30 % rabatt 6 % 3 %
Lette 40 % rabatt 6 % 10 %
Lette 50 % rabatt 39 % 60 %
Lette 0 % rabatt 22 46 % 15 23 %
Gjennomsnitt pr passering: 16,45 8,58

0,75 0,57

Kråkerøy Tønsberg

Betalingsforhold mot 

lettbiltakst
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3 Trafikkgrunnlaget 

3.1 Beregning av trafikkvirkninger i RTM 

Kontrollberegning: Trafikkeffekter av tiltakene i konseptet 

For å kontrollere om utbyggingstiltakene i 

Konsept 5 i seg selv vil medføre store end-

ringer i trafikkvolum og -mønster, ble Refe-

ransealternativet (0-konseptet) sammenlignet 

med Konsept 5 uten trafikantbetaling i 2040 

ved beregninger i RTM. 

Tabell 4:Referanse og Konsept 5, uten 

innkreving. Sammenligning av tra-

fikkmengder (ÅDT) i 2040. 

Tabell 4 viser at forskjellen er svært beskjeden; Beregnet som sum trafikk gjennom alle bom-

stasjoner har Konsept 5 kun 2,6 % mer trafikk enn referansealternativet.  

Dette innebærer at det ikke er nødvendig å dele opp innkrevingsperioden i f.eks. to faser etter 

hvert som tiltakene gjennomføres.  

 For alle praktiske formål anses trafikkberegningene for Konsept 5 som representative for 

hele innkrevingsperioden. 

Beregning av trafikkavvisning i RTM 

Det er utført trafikkberegninger i RTM for 2040, med og uten innkreving i betalingssnittene 

ved konsept 5. For beregningene med innkreving, ble det av tekniske grunner kun forutsatt 

innkreving i "hovedsnittene"1 - 6. Dette fordi man ikke kan simulere "timesregel" i RTM. 

(Med innkreving også i "suppleringssnittene", ville mange biler blitt avkrevd avgift minst to 

ganger på reisen i RTM, og man ville følgelig få beregnet en for stor trafikkavvisning). 

Trafikken gjennom betalingssnittene er beregnet i RTM med en gjennomsnittlig takst på kr. 

12,50 pr passering gjennom hovedsnittene. Resultatene er vist i Tabell 5.  

Som vi ser av tabellen 

er det beregnet en tra-

fikkavvisning på 18,1 

% for den sentrumsret-

tede trafikken som blir 

avkrevd passeringsav-

gift. 

 

 

Tabell 5: Beregnet trafikk i RTM gjennom betalingssnittene ved konsept 5 i 2040, med og uten innkre-

ving i hovedsnittene 

 Refe-

ranse 
Kons 5 DIFF

 ÅDT ÅDT ÅDT

1. Rv 19 Innfartsveien 34 593   36 118     1 525       

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 3 403     3 191       -212         

2b. Kv Abels gate 5 150     4 339       -811         

3. Fv 118 Ryggeveien 27 563   28 790     1 227       

3b. Fv 119 Klostergata 9 955     10 009     54             

4. Fv 314 Dyreveien 8 351     7 239       -1 112     

4b. Fv 118 Fjordveien 20 791   22 706     1 915       

5. Rv 19 Moss - Horten 6 369     6 369       -           

6. Fv 313 Kanalbrua 33 451   34 827     1 376       

SUM i alle snitt: 149 626 153588 3962

Prosentuell differanse 2,6 %

Bompengesnitt

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT INN

1. Rv 19 Innfartsveien 18 173     17 945     36 118     15 361    15 782    31 143    -2 812        

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 598       1 593       3 191       1 225       1 278       2 503       -373           

2b. Kv Abels gate 2 156       2 183       4 339       2 015       2 028       4 043       -141           

3. Fv 118 Ryggeveien 14 306     14 484     28 790     9 665       13 595    23 260    -4 641        

3b. Fv 119 Klostergata 4 927       5 082       10 009     4 550       4 699       9 249       -377           

4. Fv 314 Dyreveien 3 616       3 623       7 239       2 574       3 159       5 733       -1 042        

4b. Fv 118 Fjordveien 11 113     11 593     22 706     10 797    10 757    21 554    -316           

5. Rv 19 Moss - Horten 3 261       3 108       6 369       3 261       3 108       6 369       -             

6. Fv 313 Kanalbrua 17 419     17 408     34 827     15 696    15 707    31 403    -1 723        

SUM (eks suppl. bommer): 58 373     58 161     116 534  47 782    52 629    100 411  -10 591     

Prosentuell differanse -18,1 %

Bompengesnitt
Konsept 5 - gratis Konsept 5 - m/ innkreving
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3.2 Trafikkgrunnlag - vurdering av trafikkavvisning i Moss 

3.2.1 Prisfølsomhet - trafikkavvisning 

Er den beregnede trafikkavvisningen på 18,1 % realistisk? For å vurdere dette, er det aktuelt å 

betrakte erfarte prisfølsomheter, dvs priselastisiteter, fra andre bompengeprosjekter. 

For å ha et noenlunde robust anslag på inntektene (dvs med en relativt høyt vurdert trafikkav-

visning), kan man legge til grunn en priselastisitet (ε) på ca -0,5. 

o I RTM er det beregnet en gjennomsnittlig kjørelengde på ca. 12 km for bilene som passe-

rer betalingssnittene (i førsituasjonen, dvs uten innkreving). Basert på en generalisert kjø-

retøykostnad på 1,40 kr/km og tidskostnad på 102,- kr/time, og antatt gjennomsnittlig 

hastighet på 45 km/t, får vi en beregnet avvisning på ca. 14 %. (Med 10 minutt til gange, 

evt. leting etter P-plass o.l., blir den beregnede avvisningen 10 %). 

o I konseptvalgutredningen for Nedre Glomma ble det også gjort en beregning av avvis-

ning ved en priselastisitet på -0,5, og med samme gjennomsnittlige takstnivå som her: 

Dette ga 8 % avvisning (mens beregninger i RTM ga 16 %) 

o Ved åpningen av bompengeringen i Tønsberg opplevde man en uventet høy trafikkavvis-

ning på ca 15 % i det første driftsåret; 2004. På forhånd antok man 10 %. (Dette kan til-

skrives det faktum at det er et godt utviklet tjeneste-, forretnings- og fritidstilbud utenfor 

ringen i Tønsberg). 

Avvisningsprosenten er m.a.o. vanskelig å anslå, men erfaringer har vist at RTM ofte bereg-

ner en noe for høy trafikkavvisning. (Modellen synes å ha en for sterk tendens til å finne al-

ternative reisemål for å unngå betaling av avgift). 

 Trafikkavvisningen antas å ligge innenfor området 10 % - 15 %. Finansieringsbereg-

ningene baseres på en trafikkavvisning på 14 %. 

3.2.2 Trafikkgrunnlaget 

I Tabell 5 vises all trafikk som er beregnet å passere suppleringssnittene 2b, 3b og 4b. En del 

av denne trafikken har passert et foranliggende hovedsnitt på reisen, og vil dermed få gratis-

passering ved suppleringssnittet pga timesregelen5. 

Fra beregningene i RTM har vi trukket fra denne trafikken for å komme frem til den totale, 

betalende døgntrafikken (BDT) gjennom alle betalingssnittene. Resultatene er vist i Tabell 6. 

                                                   
5
 Dette er gratispasseringer som kommer i tillegg til gratispasseringene gjennom hovedsnittene, omtalt un-

der kap. 2.4.2. (Netto BDT i suppleringssnittene er fastlagt ved kjøring av selected link i RTM). 

Priselastisiteten (ε) defineres som "den prosentvise endringen i etterspørselen etter en tjeneste/ et tilbud når kostna-
den (prisen) endres én prosent". Dette utrykkes som:  
ε = (Δt/t0)/( Δp/p0),  
hvor t0 og p0 er hhv gjennomsnittlig antall reisende og kostnad før kostnadsendringen (Δp). Δt er endringen i antall 
reisende. (Dersom ε for eksempel er lik -0,3 betyr dette at for hver prosent reisekostnadene (p) øker reduseres antall 
reisende (t) med 0,3 prosent). 

Det er gjort en rekke registreringer av reelt erfarte priselastisiteter ved ulike bompengeprosjekter. Vi kan bl.a. vise til 
notat utarbeidet av Svein Bråthen og James Odeck

*)
.  Her er følgende priselastisiteter angitt, (med variasjonsområde i 

parentes): 

 Riksveger, utenbys: ε = - 0,74 (-0,03, -2,26) 

 Stamveger, utenbys: ε = -0,45 (-0,11, -0,75) 

 Stamveger, nær/i by: ε = -0,45(-0,40, -0,48) 

*)"Funding of Road Construction in Norway - Experiences and Perspectives" (2006) 
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4 Inntektsberegninger og finansiering 

4.1 Inntektspotensialet 

Beregningen 

 Basert på beregnet, sentrumsrettet og betalende døgntrafikk (BDT), viser anslagene et 

brutto inntektspotensial på 3,4 - 3,6 mrd kr. Dette er basert på at trafikkavvisningen 

vil være mellom 10 % og 15 %. 

I tillegg til dekningsbidrag til 

nedbetaling av investeringer, må 

inntektene gå til dekning av lå-

nekostnader og driftskostnadene 

forbundet med innkrevingen. 

Tabell 6: Betalende enveis døgntra-

fikk (BDT) og inntektspotensial. 

(2012-kr) 

Kommentarer til tabellen:  

 Oppgitte BDT for 2017 og 2032 er før avvisning. (Dvs at med f.eks. 10 % avvisning, er BDT i 2017 på 

ca 48 400 kjt/d). 

 Trafikkutvikling: Beregningene er basert på en lineær, årlig trafikkvekst på ca 1,1 %, (1,085 %), i tråd 

med beregnet trafikk i RTM for 2010 og 2040.  

Sammenligning med forstudien i 2008 

Betalende døgntrafikk (BDT) i Tabell 6 er basert på beregninger i RTM. Dvs at tallene er 

"syntetiske", og man vil kunne se at enkelte volumtall er for høye eller lave i noen av snittene, 

sett i forhold til dagens trafikk. Poenget er om summen av alle snitt virker fornuftig eller ikke.  

For å kvalitetssikre, kan man sammenligne med trafikktallene i forstudien i 2008, hvor tra-

fikktall og -mønster den gangen ble fastlagt ved relativt grundige trafikkregistreringer med 

nummerskrivning.  For året 2015 fastsatte forstudien BDT til å være ca. (98 300 - 4900)/2 + 4 

500 = 51 200 kjt/d, dvs ca 52.300 kjt/d omregnet til 2017-volum6. 

 Det er m.a.o. et godt sammenfall mellom BDT beregnet i RTM her og BDT beregnet i 

forstudien i 2008 (som var basert på en grundigere trafikkregistrering). 

4.2 Innkrevingsperiode og finansieringsevne 

Beregningene baseres på det anleggs- og investeringsprogrammet som er presentert i kap.1.1. 

Finansieringsplanen legger til grunn to alternative strategier mht innkrevingen av avgifter. 

1. Parallellinnkreving: Innkreving starter opp samtidig med anleggsstart for det første an-

legget og de første investeringene foretas: Her 1.1.2017 

2. Etterinnkreving: Innkreving starter opp når fase 1 er ferdigstilt, dvs. når det første anleg-

get ny Rv19 Kransen – E6/ Patterød åpnes for trafikk: Her 1.1.2022 

                                                   
6
 Fratrukket bom 10 på fv 120, men tillagt passeringer i suppleringsbommene. 

2017 2032 i 2017 i 15 år i 2017 i 15 år

1. Rv 19 Innfartsveien 14 179   16 670    58 950 55 897

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 247     1 466      5 84 5 79

2b. Kv Abels gate 1 118     1 314      5 75 4 71

3. Fv 118 Ryggeveien 11 162   13 123    46 748 43 706

3b. Fv 119 Klostergata 2 294     2 697      9 154 9 145

4. Fv 314 Dyreveien 2 821     3 317      12 189 11 179

4b. Fv 118 Fjordveien 4 844     5 695      20 325 19 307

5. Rv 19 Moss - Horten 2 544     2 991      10 170 10 161

6. Fv 313 Kanalbrua 13 591   15 978    56 911 53 860

SUM i alle snitt: 53 800   63 252    221 3 605 209 3 405

Inntekter v. 15 % 

avvisning (mill kr)

Konsept 5  enveis 

BDT (gratis) Bompengesnitt
Inntekter v. 10 % 

avvisning (mill kr)
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Tabell 7: Alternative innkrevingsperioder 

4.3 Finansieringsoverslagene 

Beregningsforutsetninger 

 Generell prisvekst: 2,5 % p.a. (mht driftskostnader og regulering av passeringstakstene). 

 Anleggsindeks: 1,5 % høyere enn generell prisvekst, dvs. 4,0 % p.a. 

 Gjennomsnittlig nominell lånerente: 6,5 % p.a., og evt innskuddsrente på 3,5 % p.a. 

 Driftskostnader: kr 1,- per passering (d.e. innkrevingskostnader)7. 

 Det forutsettes at betalingstakstene justeres løpende i takt med prisveksten (dvs. i tråd 

med gjeldende regelverk og praksis).8 

 Inntektene går til løpende nedbetaling av lånegjeld. (Dette er en viktig forutsetning, be-

grunnet i å minimalisere rentekostnadene.) 

 Statlige bidrag: Se nedenfor 

 (For øvrig: Se kap. 2.3). 

Verdiene som er satt for prisvekst og lånerente er på nivå med forutsetningene i de proposi-

sjoner om bompengefinansiering som er fremlagt i 2011/2012. Lånerente på 6,5 % forutsetter 

at det før underskriving av bompengeavtalen foreligger dokumentasjon fra en låneinstitusjon 

om lån innenfor denne renta i en periode på 10-15 år. 2,5 % prisvekst er i tråd med SSBs kon-

junkturvurderinger, og 1,5 % høyere prisvekst i anleggsmarkedet er en valgt forsiktighet i fi-

nansieringsoverslagene.  

Statlige bidrag 

For de to strategiene (1. Parallellinnkreving og 2. Etterinnkreving), er det testet to mulige be-

vilgningsprofiler for de statlige bidragene: 

A. Statlige bidrag bevilges med like store årlige beløp fordelt over anleggsperioden. 

B. Statlige bidrag bevilges med like store årlige beløp fordelt over hele innkrevingsperioden. 

I henhold til vanlig praksis er det i beregningene forutsatt at statlige bidrag går til direkte 

dekning av investeringene (hovedstolen), mens inntektene også dekker alle påløpte kapital-

kostnader (lånerenter), samt driftskostnader forbundet med innkrevingen. 

                                                   
7
 I Tønsberg hadde man i 2011 til sammen 19,2 mill. kr i driftskostnader. Dette tilsvarer 3,2 mill. kr pr bom-

stasjon pr år, eller kr 1,09 pr passering. 
8
 Jf. kap. 7.4 i "Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg" (Hb.199, Vegdirektoratet) 
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Finansieringsplaner ved 14 % trafikkavvisning 

Oppsummering av beregningene er vist 

i Tabell 8. Finansieringsplanene, med 

oppstilling av de årlige beløpene, er 

gitt i Vedlegg 2.  

 

Tabell 8: Alternative finansieringsplaner ved 14 % trafikkavvisning (beløp i faste 2012-kr) 

Trafikantbetalingens andel varierer mellom ca. 71 % ved parallellinnkreving og ca. 49 % ved 

etterinnkreving og like store statlige bidrag fordelt over innkrevingsperioden. 

Differansen mellom inntektene på ca. 

3,4 mrd. kr og det finansieringsbidra-

get som trafikantbetalingen gir (i hen-

hold til tabellen over) er i overveiende 

grad betaling av lånerenter, samt dek-

ning av drifts-/ innkrevingskostnader 

på ca 270 – 290 mill. kr.   

Lånerentene tar m.a.o. en stor del av 

inntektene, og da spesielt ved etterinn-

kreving, hvor det bygges opp store lån. 

Figur 2: Opplåningskurve ved alternativ 2A Etterinnkrevin, (i løpende kroner) 

Kommentarer: 

 Etterinnkreving reduserer nettobidraget fra trafikantbetalingen vesentlig. 

 Parallellinnkreving øker nettobidraget, og reduserer dermed behovet for statlig medfi-

nansiering. 

 Sen innfasing av statlige bidrag øker størrelsen på statlig medfinansiering. (Sammenlign 

f.eks. alternativ 2A og 2B). 

 Investeringsplanen er "fortung", med store investeringskostnader helt i starten av gjen-

nomføring, med 1,8 mrd. kr i fase 1. Lavere investeringsbeløp i startfasen ville kunne 

øke dekningsbidraget fra trafikantbetalingen ganske vesentlig. 

Finansieringsplaner ved 10 % trafikkavvisning 

Det er gjort en beregning på virkningene av at trafikkavvisningen reduseres fra 14 % til 10 %.  

For alternativ A1, parallellinnkreving med statlig medfinansiering i anleggsperioden, øker 

trafikantbetalingens andel fra 71,4 % til 75,6 %, og behovet for statlig medfinansiering redu-

seres til ca. 800 mill. kr. 

Finansiering i en situasjon uten ferjetrafikken Moss - Horten 

Som det framgår av betalingssnitt 5 i Tabell 6 utgjør inntektene fra ferjetrafikken, ca 160 – 

170 mill. kr. For å opprettholde investeringstakten, innebærer et bortfall av ferjetrafikken ek-

sempelvis f.o.m. 2025 at staten må gå inn med ekstra midler i medfinansiering. Ved f.eks. 

alternativ 1A utgjør dette ca. 60 mill. kr, og trafikantbetalingens andel går ned fra ca. 71 % til 

ca 70 %. 
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DEL II: ANBEFALT KONSEPT OG 
TRAFIKANTBETALING MED 
TIDSDIFFERENSIERTE  TAKSTER ) 
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5 Finansiering med tidsdifferensierte takster i 
Konsept 6 

5.1 Lovgrunnlag, forskrifter og inntektsanvendelse 

Vegprising er hjemlet i Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 7a. Hjemlet i denne ble så 

"Forskrift om køprising" fastsatt av Samferdselsdepartementet den 25. oktober 2011.  

Formålet med vegprising er trafikkregulering med sikte på å redusere lokale kø- og miljø-

problemer. Fra forskriftens § 3 (Vilkår): "Køprising kan innføres i byområder der det kan do-

kumenteres reelle kø- og miljøproblemer og en forventet virkning av tiltaket". Videre påpe-

kes: "Det bør i størst mulig grad foreligge gode kollektivtransportløsninger i det berørte om-

rådet på det tidspunktet køprising settes i drift". (Understreket her.)  

Ut i fra lovhjemmelen om vegprising er det ikke gitt at inntektene i sin helhet kan gå til finan-

siering av de tiltakene som inngår i det anbefalte konseptet, men det forutsettes at inntektene 

skal brukes til transportformål i det berørte området. I motsetning til bompengeinnkreving, er 

vegprising ikke direkte begrunnet i et finansieringsbehov. 

En ordning med vegprising er ikke tidsbegrenset. 

Bompengeinnkreving er hjemlet i Veglovens § 27, med det primære formål å finansiere 

konkrete prosjekter eller portefølje av flere tiltak eller prosjekter ("bompengepakker"). I til-

legg til finansiering av vegprosjekter kan bompengeinntektene brukes til finansiering av kol-

lektivtilbudets infrastruktur og til dekning av kollektivtilbudets driftskostnader.  

Tidsdifferensierte bompengetakster kan innføres " i avgrensa periodar innanfor bompenge-

system i byområde når det er fare for og ved overskriding av grenseverdiane for konsentra-

sjon av forureining i luft utandørs fastsett i forskrift med heimel i forurensningsloven § 9". 

En ordning med innkreving av bompenger skal normalt avgrenses til maksimalt 15 år. 

Konklusjon 

Det er i de følgende eksemplene på finansieringsoverslag ikke tatt stilling til hvorvidt en inn-

krevingsordning vedtas som vegprising eller bompengeinnkreving.  

I eksemplene forutsettes en form for trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster, 

hvor formålet både er finansiering og en begrensning av biltrafikken i rushperiodene. 

Bygge ut anbefalt konsept først? 

I de følgende eksempler på finansieringsplaner er det forutsatt at inntektene i de første 15 

driftsårene kan gå til utbygging av konseptet. 

 Den umiddelbare trafikkreduksjonen som følge av trafikantbetalingen vil bidra sterkt til å 

redusere kø- og miljøproblemene i området. 

 Vegnettet må bygges ut først, og ikke minst busstilbudets infrastruktur, før det vil kunne 

"foreligge gode kollektivtransportløsninger i det berørte området". 

Som påpekt i forskriften om køprising bør man ha gode kollektivtransportløsninger på det 

tidspunktet trafikantbetalingen iverksettes. Dette er begrunnet i at trafikantene da skal ha et 

godt transportalternativ. I tråd med dette bør en forbedring av busstilbudet i Moss og Rygge 

iverksettes fra det øyeblikk innkrevingen starter, og forbedringene bør føres så langt det er 

praktisk og økonomisk mulig:  

 Kollektivtiltakene som inngår i anbefalt konsept prioriteres i første fase. 
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 Eventuelt overskudd av de løpende inntektene, utover finansiering av tiltakene i anbefalt 

konsept, bør primært anvendes til ytterligere forsterkning og kvalitetsforbedring av buss-

tilbudet, og til en ytterligere utvikling av tilbudet for gående og syklende. 

5.2 Betalingssnitt og passeringstakster 

Betalingssnittene 

Figur 3 viser en mulig plassering av beta-

lingssnittene, som et eksempel. I prinsip-

pet er plasseringen den samme som forut-

satt ved eksemplet foran, med innkreving 

med flate takster, men det er her tilpasset 

et utbygget, anbefalt konsept, (Konsept 

6). 

o Det plasseres betalingssnitt både på 

eksisterende rv. 19 Innfartsveien og i 

ny havnetunnel, dvs snitt 11 og 12 

o Suppleringssnitt 2b er nå flyttet til 

rv. 19 Vogts gate mellom Fleming-

hjørnet og østre rundkjøring.  

Snittene gjelder for sentrumsrettet tra-

fikk, og plasseringen baseres på at "ti-

mesregelen" nå også gjøres gjeldende. 

Det forutsettes at snittene utgjør en "tett 

ring" rundt Moss sentrum, dvs at noen 

sekundære veger kan bli stengt/ regulert. 

Figur 3: Betalingssnitt ved Konsept 6 (Skisse) 

Passeringstakster 

Takstene fastsettes av Vegdirektoratet (og de bør best mulig reflek-

tere de eksterne kostnadene ved lokale kø- og miljøproblemer som 

trafikken medfører). 

Det er antatt kr 40,- som normaltakst i rushperioden og kr 20,- i 

lavtrafikkperiodene, før evt. rabatter. For å unngå stresskjøring er 

det forutsatt mellomliggende takster før og etter rushperiodene. 

Buss for kollektivtransport i rute, utrykningskjøretøy, bil med par-

keringsbevis for forflytningshemmede og el-biler passerer gratis. 

Figur 4: Takster for lette biler 

Helgetrafikken (lørdag – søndag) forutsettes belastet med kr. 20,- i normaltakst. Tungtrafik-

ken bør generelt betale dobbelt takst. 

Rabatter: Store rabatter vil undergrave målet om å redusere biltrafikken i rushperiodene. For å 

sikre en høy brikkeandel (les: Færre bildetolkninger og lavere driftskostnader), kan det imid-

lertid være aktuelt å innrømme f.eks. 15 % rabatt for abonnenter i lokalt selskap og 10 % for 

eksterne brikkebrukere. 
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5.3 Trafikkgrunnlag og inntekter 

Gjennomsnittlig betalt passeringstakst 

Den gjennomsnittlige betalte passeringstaksten er bestemmende for hva trafikkavvisningen 

vil bli.  

Med 15 % og 10 % brikkerabatt som beskrevet, og med gratispasseringer (inkl. utlendinger 

og tekniske problemer), antas de gjennomsnittlige betalte satsene for lette kjøretøy å bli truk-

ket ned til ca kr 32,- og kr 16,- som effektiv høy hhv lav takst. 

Gjennomsnittlig betalt takst på årsdøgn-

basis beregnes så ut ifra registrert trafikk-

fordeling over dagen og uka. (Høy sats 

utgjør her ca 38 % av hverdagstrafikken, 

tilsvarende 29 % av ÅDT.) 

Tabell 9: Beregning av gjennomsnittlig betalt takst for lette kjøretøy på årsdøgnbasis 

Med korreksjon for tunge kjøretøy (som utgjør 7 – 9 %), er det i de videre vurderinger og be-

regninger antatt en gjennomsnittlig betalt takst på kr 22,- per passering. 

Trafikkgrunnlag og trafikkavvisning 

For å få et godt utgangspunkt for vurdering av trafikkgrunnlaget, er det utført modellbereg-

ninger av anbefalt konsept i RTM, med og uten trafikantbetaling (jf. tabellen under).  

Tabell 10: Trafikkberegninger i RTM for anbefalt konsept, med og uten trafikantbetaling. 

(Trafikk i 2040). 

Beregningen er utført med kr 40,- i passeringstakst for hele døgnet, og ga en avvisning på ca 

31 %. Beregningen representerer m.a.o. en fiktiv situasjon, men den gir oss en form for ekstra 

kontroll mht anvendt priselastisitet (ɛ). 

ɛ = (T/T0)/(K/K0), hvor T/T0 er trafikkavvisning og K er endret reisekostnad i forhold til 

reisekostnad uten trafikantbetaling, K0. 

Ved å anta 12 km som gjennomsnittlig reiselengde, 45 km/t og 10 min ekstra til leting etter 

parkeringsplass og gange, blir K0 ca kr 61,- pr bilreise. Med netto, gjennomsnittlig betalt pas-

seringstakst på kr 40,- (K) kan vi så regne oss tilbake til at RTM har "anvendt" en elastisitet, 

man - fre lø - søn Totalt
Normal-

takst
Effektiv 

Veiet 

takst
Høy sats 29 % 0 % 29 % 40 32 9,41

Lav sats 48 % 23 % 71 % 20 16 11,29

Totalt 77 % 23 % 100 % 20,71

Andeler 

av ÅDT

TaksterUkefordeling trafikk

Diff m/u 

bom

INN UT ÅDT INN UT ÅDT INN

11. Rv 19 Innfartsveien Tunnel 14 100     13 100     27 200     7 500       7 600       15 100   -6 600      

12. Rv 19 Innfartsveien (eksist.) 2 500       3 300       5 800       4 400       4 300       8 700      1 900        

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 700       1 700       3 400       1 200       1 200       2 400      -500          

2b. Rv 19 Vogtsgt. (øst for Fleminghj.) 4 134       4 400       8 534       3 200       2 700       5 900      -934          

31. Fv 118 Ryggeveien 14 400     14 700     29 100     10 600    12 600    23 200   -3 800      

32.  Kv Carlbergveien 2 600       2 600       5 200       1 400       1 600       3 000      -1 200      

3b. Fv 118 Fjordvn tunnel 13 700     14 000     27 700     8 300       8 500       16 800   -5 400      

4. Fv 314 Dyreveien 3 400       3 600       7 000       2 400       2 600       5 000      -1 000      

4b1. Fv 118 Fjordveien (eksist.) 500          400          900          300          200          500         -200          

4b2. KV Høyenhaldgt. 1 100       1 900       3 000       200          800          1 000      -900          

5. Rv 19 Moss - Horten 3 300       3 100       6 400       3 300       3 100       6 400      -            

6. Fv 313 Kanalbrua 16 600     16 600     33 200     12 200    12 200    24 400   -4 400      

SUM (eks suppl. bommer): 58 600     58 700     117 300  43 000    45 200    88 200   -15 600    

SUM i alle snitt: 78 034     79 400     157 434  55 000    57 400    112 400 -23 034    

Prosentuell differanse (Ekskl. Moss - Horten) -30,8 %

Bompengesnitt
Konsept 6 - gratis

Konsept 6 - m/ innkreving  

kr 40
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ɛ = ca 0,47. Dette vil si at beregnet trafikkavvisning i RTM i dette tilfellet synes å være som 

forventet, ut i fra erfarte prisfølsomheter (elastisiteter). 

En antatt priselastisitet på ca 0,5, og en gjennomsnittlig betalt takst på kr 22,- pr passering vil 

gi en trafikkavvisning på ca 18 %. 

 Forventet trafikkavvisning antas å bli i området 16 % - 22 % for den sentrumsret-

tede delen av trafikken. 

Beregningene i Tabell 10 viser en sentrumsrettet trafikk gjennom alle betalingssnitt på til-

sammen 78 034 kjt/døgn, før det tas hensyn til trafikkavvising som følge av passeringstakster. 

I beregningene med innkreving er "timesregelen" simulert med halv passeringstakst i supple-

ringssnittene og de hovedsnittene som ligger på samme vegrute som disse. I det følgende vil 

vi imidlertid ta hensyn til "timesregel" på en riktigere måte: Den delen av trafikken i supple-

ringssnittene som allerede har betalt passeringstakst i et foran beliggende hovedsnitt blir truk-

ket ut fra trafikkgrunnlaget. I henhold til RTM-beregningene (selected link), skal dermed i alt 

9 328 kjt/døgn trekkes ut fra den beregnede sentrumsrettede trafikken i suppleringssnittene. 

 Trafikkgrunnlaget vil i 2040 utgjøre om lag 68 700 kjøretøy pr døgn mot sentrum 

gjennom betalingssnittene, før vurdert trafikkavvisning er fratrukket. 

Inntektsvurdering 

Det er i det følgende lagt til grunn at inntektene i de 15 første årene kan anvendes til å utvikle 

det anbefalte konseptet. Videre er det antatt at trafikantbetalingen kan starte opp ca. 1.1.2017, 

(tilsvarende perioden for parallellinnkreving av bompenger, omtalt foran). 

Tabell 11: Inntekter over de første 15 år ved trafikantbetaling med tidsdifferensierte takster 

I beregningen er det forutsatt en betalt passeringstakst på kr 22,- pr passering i gjennomsnitt 

over døgnet. 

 Trafikantbetaling  med tidsdifferensierte takster i Moss og Rygge vil med det fore-

slåtte opplegget kunne gi bruttoinntekter i størrelsesorden 5,5 – 5,9 mrd kr over de 

15 første årene. 

5.4 Finansieringsoverslag nr. 1 

Anleggsprogram 

Prosjektkostnaden for anbefalt konsept er vurdert til ca. 3,5 mrd kr. Det er utarbeidet en skis-

se til anleggsprogram for anbefalt konsept. Tiltakene er fordelt over tre utbyggingsfaser, med 

følgende grovinndeling: 

o Fase 1: Kollektivtiltak, ny rv. 19 fra Kransen til E6 Patterød, sykkeltrasé 2, 6, 7 og 9 

2017 2032 i 2017 i 15 år i 2017 i 15 år

11. Rv 19 Innfartsveien Tunnel 11 001   12 934    74 1 211 69 1 124

12. Rv 19 Innfartsveien (eksist.) 1 951     2 293      13 215 12 199

2. Kv Vålerveien Krapfoss bru 1 326     1 559      9 146 8 136

2b. Rv 19 Vogtsgt. (øst for Fleminghj.) 1 419     1 669      10 156 9 145

31. Fv 118 Ryggeveien 11 235   13 209    76 1 237 70 1 148

32.  Kv Carlbergveien 2 029     2 385      14 223 13 207

3b. Fv 118 Fjordvn tunnel 5 217     6 134      35 574 33 533

4. Fv 314 Dyreveien 2 653     3 119      18 292 17 271

4b1. Fv 118 Fjordveien (eksist.) 390         459         3 43 2 40

4b2. KV Høyenhaldgt. 858         1 009      6 94 5 88

5. Rv 19 Moss - Horten 2 575     3 027      17 283 16 263

6. Fv 313 Kanalbrua 12 952   15 227    87 1 426 81 1 324

SUM i alle snitt: 53 606   63 024    362 5 900 336 5 479

Inntekter v. 22 % 

avvisning (mill kr)

Konsept 6  enveis 

BDT (gratis) Bompengesnitt

Inntekter v. 16 % 

avvisning (mill kr)
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o Fase 2: rv. 19 fra Blinken til Kransen, Havneringen, Sykkeltrase 1, 3 og 5, fv. 118 Krem-

merhuset - Årvoll 

o Fase 3: Klostertunnelen (tunnel for fv. 118 Fjordveien), g/s-veg langs Vålerveien, Ny ka-

nalbru, deler av sykkeltrasé 1 og 2 

Hver av disse fasene er vurdert til å ta fem år, og utviklingen av konseptet vil med denne skis-

sen ta 13 år, med en oppstart tidlig i 2017. Kollektivtiltak er prioritert i Fase 1.  

Figur 5: Anleggs- og finansieringsprogram nr. 1 for anbefalt konsept. (Konsept 6). 

Finansieringsoverslag 

I finansieringsberegningene er det lagt til grunn en trafikkavvising på 20 % ved beregning av 

inntektssiden. Det er her antatt en fremtidig generell, årlig prisstigning på 2,0 %. Øvrige pa-

rametere og forutsetninger (renter, trafikkvekst, mm) er de samme som anvendt i finansie-

ringsoverslagene med flat takst i Del I. 

I finansieringsoverslaget er det forutsatt at inntektene går til inndekking av konseptkostnade-

ne. Ordningen har oppstart ved anleggsstart primo 2017 og løper over 15 år, dvs ut år 2031. 

Trafikantbetalingen gir et overskudd utover denne inndekkingen, og det er beregnet hvor stort 

fast, årlig beløp som kan gå til finansiering av andre formål i denne 15 årsperioden.  

Tabell 12: Finansieringsoverslag nr. 1 for Anbefalt konsept, med trafikantbetaling. 

(Beløp i mill. 2012-kr) 

Som det fremgår av tabellen gir dette beregningseksemplet til resultat et netto årlig overskudd 

på ca 38 mill. kr som kan gå til dekning av andre formål i den første 15-års-perioden. F.o.m. 

2032, når lånene til anbefalt konsept er nedbetalt, vil årlige disponible nettoinntekter fra trafi-

kantbetalingen kunne beløpe seg til ca 380 mill. kr. pr år. (Alle beløp er i 2012-kr.) 

5.5 Følsomhetsvurderinger 

Det er ikke utført omfattende følsomhetsberegninger i forbindelse med finansieringsoversla-

get. De parametere som er valgt i beregningen bør være ganske realistiske. Antatt lånerente 

burde bidra til å gjøre overslaget relativt robust i forhold til fremtidige endringer.  
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5.5.1 Valgte inngangsparametere 

I det følgende omtales valget av inngangsparametere i forhold til de siste 10 års utvikling. 

Renter 

Det er valgt en gjennomsnittlig årlig lånerente på 6,5 %. 

Bortsett fra årene 2000 – 2002 har gjen-

nomsnittlig lånerente fra kredittforetak til 

"Ikke-finansielle offentlige foretak" ligget 

vesentlig under dette.  

 

Figur 6: Lånerente for kredittforetak (Kilde: 

SSB) 

 

Pris- og kostnadsutvikling 

Anleggsindeks 

Det er valgt en gjennomsnittlig årlig anleggs-

indeks på 4,0 %. Den gjennomsnittlige årlige 

kostnadsøkningen for veganlegg i perioden 

2001 – 2011 har vært på ca 4 %, men den årli-

ge kostnadsindeks har variert mye. 

Figur 7: Byggekostnader, veianlegg i alt (Iht SSBs indeks). 

Generell prisutvikling (mht driftskostnader og regulering av passeringstakster) 

Konsumprisindeksen har økt fra 105,5 i 2000 til 130,4 i 2011, (1998 = 100). Dette gir en 

gjennomsnittlig årlig vekst på 1,95 %, dvs ganske nær den forutsatte, fremtidige prisveksten. 

Trafikkgrunnlaget 

Erfaringsmessig har trafikkøkningen i Østfold ligget over hva de tidligere grunnprognosene 

har forespeilet. En sterkt økende utlandstrafikk har vært noe av forklaringen på dette. 

For å få et bilde på den faktiske trafikkutviklingen innenfor planområdet i Moss og Rygge er 

det sett på data i noen utvalgte tellepunkter.  

Tabell 13: Trafikkutvikling 2000 – 2011 i utvalgte tellepunkt i Moss og Rygge. 

Anmerkning til tabellen: Røde tall er interpolerte/ ekstrapolerte verdier. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lånerente fra kredittfortak

Telle-

punkt
Veg Sted 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gj.sn. 

årlig vekst 

2000 - 2011

100112 FV118 HØYDEN 17 827  17 736  18 566  19 016  18 940  18 654  18 323  18 347  18 535  18 336  18 303  17 904  0,0 %

100237 FV118 FJORDVEIEN 9 385    10 092    10 799    10 875  10 951  11 027  11 279  11 887  12 494  13 102  13 710    14 317    3,9 %

100265 FV119 KLOSTERGATEN 12 717    12 482  12 247    11 856  11 466  11 075  10 398  10 670  10 943  11 215  11 428    11 641  -0,8 %

100264 RV19 MOSS BRANNSTASJON 16 285    15 511  14 736    15 673  16 610  17 547  17 085  16 622  17 481    18 339  17 967    17 595  0,7 %

100243 RV19 MOSSEELVA 22 818    23 200  23 426    23 629  23 831  24 034  23 546  23 858  24 169  24 481  24 793    25 104    0,9 %

101022 Fv 311 TROLLDALEN 11 509  11 334  11 158  10 983  11 746  13911 (?)

RV 19 FERJE: MOSS - HORTEN 2 956    3 020    3 135    3 322    3 481    3 476    3 598    4 011    4 080    4 148    4 269    4 491    3,9 %

SUM1: SUM (Ekskl. FV 311 i Trolldalen) 81 988    82 041    82 909    84 371    85 279    85 813    84 229    85 395    87 701    89 621    90 469    91 053    0,96 %

E6 Patterød - Årvoll og lenger syd

100008 E6 Storebaug 22 443  23 602  23 612  19 041  22 939  26 837  28 537  30 478  31 504  32 215  34 156  35 061  4,1 %

100251 E6 Feulstad 22 112  24 712  23 117  24 390  25 663  26 935  28 208  29 382  30 556  31 448  32 339  33 231  3,8 %

100200 E6 Jonsten Vest 20 903  21 435  21 792  22 598  23 404  24 914  26 424  27 840  29 255  

SUM2: SUM1 + E6 Storebaug - E6 Feulstad82 319  80 931  83 404  79 022  82 556  85 715  84 558  86 491  88 649  90 388  92 286  92 883  1,10 %

Indeks 100      98        101      96        100      104      103      105      108      110      112      113      
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Tabell 13 viser at trafikken i de utvalgte tellepunktene har økt med 13 % i perioden 2000 – 

2011, tilsvarende en årlig økning på 1,1 %.   

I denne beregningen er den lokale trafikkoverføringen til E6 på strekningen Patterød – Årvoll 

inkludert. (Tellepunkt Storebaug ligger på denne strekningen, mens tellepunkt Feulstad ligger 

like syd for Årvoll. Trafikken ved Storebaug har økt med ca 1500 kjt/d mer enn ved Feulstad, 

og må tolkes som en helt lokal trafikkoverføring.) 

For øvrig noteres en kraftig trafikkvekst på ferjesambandet Moss – Horten i perioden; nærme-

re 4 % per år. 

 Den fremtidige trafikkvekst som er lagt til grunn i inntektsberegningene tilsvarer om lag 

den utviklingen som man har hatt på hovedvegnettet i Moss og Rygge over de siste elle-

ve årene. 

Beregningene er basert på en lineær, årlig trafikkvekst på 1,085 %, tilsvarende den vekst som 

ligger inne i trafikkmodellen. 

5.5.2 Følsomhet: Beregnet overskudd, etter finansiering av konseptet 

Det beregnede overskuddet som kan disponeres "til andre formål" i de første 15 årene er rela-

tivt følsomt for endringer i forhold til beregningsforutsetningene. 

Med de valgte inngangsparameterne er dette overskuddet beregnet til ca 38 mill. kr pr. år. 

Dette kan bli redusert til kr 0,- pr år, dersom: 

o anleggsindeksen i gjennomsnitt blir på 5,5 % p.a. i hele byggeperioden (i stedet for de 

forutsatte 4 % p.a.). 

o den generelle prisveksten i gjennomsnitt blir på 0,7 % p.a. over de første 15 årene (i ste-

det for de forutsatte 2,0 % p.a.). 

o trafikkavvisningen blir på 30 % (i stedet for de forutsatte 20 %). 

o prosjektkostnadene øker med ca 16 % (fra ca 3,5 mrd kr til ca 4,05 mrd kr). 

Dette burde gi en viss peiling med hensyn til følsomhetene i finansieringsoverslag nr. 1.  

5.6 Revidert finansieringsforslag, (nr. 2), for anbefalt konsept 

5.6.1 Anleggsprogram 

Det er utarbeidet en alternativ skisse til anleggsprogram for anbefalt konsept. Tiltakene er 

også nå fordelt over tre utbyggingsfaser á 5 år, med følgende grovinndeling: 

o Fase 1: Kollektivtiltak og sykkeltraséer (inkl. ny kanalbru). 

o Fase 2: Ny rv. 19 fra Kransen til E6 Patterød.   

o Fase 3: Klostertunnelen (tunnel for fv. 118 Fjordveien), Havneringen, rv. 19 fra Blinken til 

Kransen, fra 2 til 4 felt på fv. 118 fra Kremmerhuset til Årvoll, sykkeltrasé Blinken - Fle-

minghjørnet. 

Utviklingen av konseptet vil med denne skissen skje over de samme 13 årene som ved finan-

sieringsoverslag nr. 1. 
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Forbedringer av alternative reisetilbud, i forhold til bruk av bil, er prioritert i Fase 1. Videre er 

programmet mindre "fortungt" mht investeringer i den første perioden, sammenlignet med 

programmet for finansieringsforslag nr.1. 

Figur 8: Revidert anleggs- og finansieringsprogram (nr. 2) for anbefalt konsept (Konsept 6). 

5.6.2 Finansieringsoverslag nr. 2 

Med unntak av endringer i anleggsprogrammet, baserer finansieringsoverslaget seg på de 

samme forutsetningene som finansieringsoverslag nr. 1, dvs som omtalt i kap. 5.2 – 5.4. 

Tabell 14: Finansieringsoverslag nr. 2 for Anbefalt konsept, med trafikantbetaling. 

(Beløp i mill. 2012-kr) 

Som nevnt har det reviderte anleggsprogrammet et lavere investeringsnivå i konseptet i de 

første fem årene enn ved opplegget i finansieringsoverslag nr. 1. Dette medfører at rentekost-

nadene for konseptet totalt sett nå blir lavere, og gir rom for at et noe høyere beløp til investe-

ring "til andre formål" i de 15 første årene. Beløpet øker fra 38 til 44 mill. kr pr. år. 

Anmerkning: Ved dette anleggsprogrammet blir det en positiv kontantstrøm med "sparing på 

bok" i de første årene. Imidlertid er finansieringsoverslaget basert på en utjevning, med like 

store årlige beløp "til andre formål". 
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