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JONBEK 29.08.2016 

KVU for kryssing av Oslofjorden - tilleggsutredning rv 23. Vurdering 
av Bompengepotensial  
Dette notatet er et supplement til tilleggsutredningen til KVU for kryssing av Oslofjorden.  

Notatet beregner bompengepotensialet av ny rv. 23. De beløpene som kommer frem er det bidraget 
bompengene kan dekke av en investering med de gitte forutsetningene.  

Forutsetningene er identiske med de som ligger til grunn for tidligere notat, med unntak av at det er 
lagt til grunn nye føringer for beregningsteknisk rente (5,5% de første 10 årene og 6,5% deretter). 
Trafikkveksten er basert på fylkesprognose for Akershus for NTP 2018-2027.  

• Byggetid er forenklet satt til 5 år (fordelt 10%, 25%, 30%, 25%, 10%). Det påvirker 
bompengepotensialet gjennom rentekostnader som påløper før inntektene kommer 

• Byggeperiode 2025 – 2029. Etterskuddsvis innkreving fra og med 2030 

• Bompengene skal dekke renter og avdrag innenfor 15 eller 20 år (to alternativ er beregnet) 

• Lånerenten satt til 5,5% alternativt de første 10 årene etter åpning og deretter 6,5%  

• Innkrevingskostnad på 15 mill p.a  

• Lagt til grunn trafikkberegninger med RTM for en gitt bompengetakst som vist under. 

• Tyngre kjøretøy betaler dobbelt takst og utgjør 11% av trafikken.  

Tabellen under viser trafikken som er lagt til grunn i beregningen. Trafikken er beregnet med nye 
kjøringer i regional transportmodell.  

BOMPENGEPOTENSIAL - TRAFIKKTALL I 2030 FRA RTM, ny rv. 23    
ÅDT 2030 Bru ÅDT 2030 Lang tunnel 

Ny Rv 23 uten bom 24 334 21 193 

Ny Rv 23, takst 55 12 844 11 742 

Ny Rv 23, takst 75 10 683 9 618 

 

Netto bompenger vil være vesentlig høyere enn bidraget til investeringen siden dette også skal dekke 
renter og drift av systemet. 

Alternativ Netto bompenger Bompengepotensial 
 Første år (2030) 15 års nedbetaling 20 års nedbetaling 
Ny Rv 23 Bru, takst 55 310 2,5 mrd 3,1 mrd 
Ny Rv 23 Bru, takst 75 350 2,8 mrd 3,5 mrd 
Ny Rv 23 Lang tunnel, takst 55 280 2,2 mrd 2,8 mrd 
Ny Rv 23 Lang tunnel, takst 75 315 2,5 mrd 3,2 mrd 

 

Beregningene viser at med en ordinære forutsetninger, så kan bompengene bidra med mellom 2 
og 4 mrd 2014-kroner av de samla investeringskostnadene, avhengig av trafikkgrunnlag og 
nedbetalingstid, med takster mellom 55 og 75 kroner.  



 



16-2663 grafisk.senter@
veg

vesen.no   Forsideillustrasjon: R
am

bøll


	2016_08_29_bompengebidrag tilleggsutredning rv 23.pdf
	KVU for kryssing av Oslofjorden - tilleggsutredning rv 23. Vurdering av Bompengepotensial


