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Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden  

Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger 

Viser til KVU for kryssing av Oslofjorden lagt ut på høring 19.11.2014 med høringsfrist 01.03.2015. Denne 

høringsuttalelsen krever at det utføres en samfunnsnytteberegning av bro Rv23 over Håøya og nytt løp i 

Rv23 Oslofjordtunnelen.  

Dette da bompenger både endrer teller (trafikantnytte som funksjon av antall bilister, og antall bilister 

avhengig av bompengetakst) og det endrer nevner (nødvendige statlige midler) i beregning av netto nytte 

per budsjettkrone. 

 

(1) Reell samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Utredet løsning fra E6 Vassum til Rv23 Krokodden er kun en delutbygging mellom E6 og E18. Vegvesenet sier 

om bro på riksvei 23: «Med bompenger på dette nivået reduseres beregnet årsdøgntrafikk kraftig». 

Prosjektleder Anders Jordbakke i epost 15.12.2014: «I transportmodellen har vi beregnet trafikk på brua i 

2030 med takst 75 kr hver vei. Med denne taksten reduseres trafikken i modellen fra ca. 24000 kjøretøy i 

døgnet til ca. 11000 kjøretøy.»  

Fjordkryssing gir firefelts kun på del av forbindelsen mellom E18 og E6. Med utbygging etter behov 

veikapasitet vil ikke strekning være ferdigbygd før om svært mange år og etter Vegvesenets 

beregningsmetode. 

Tas det hensyn til bompenger i beregningen av prissatte konsekvenser vil tunnel være mer 

samfunnsøkonomisk lønnsom enn bro på riksvei 23. Se kapittel 2 (investeringskostnad) og kapittel 3 

(bompengers effekt på samfunnsnytten). 

 

(2) Håndbok V712 - Det foreligger vedtak om annen finansieringsmåte (men ennå ikke endelig vedtak i 

Stortinget) 

Fra håndbok V712 Konsekvensanalyser: 

«Når NNB av bompengeprosjekter beregnes, er det viktig at trafikant- og transportbrukernytten 

korrigeres for eventuell trafikkavvisning. Videre må det tas hensyn til innkrevingskostnadene for 

bompenger.» 

«Prosjektenes finansieringsform, og konsekvenser av denne, skal belyses i konsekvensanalysen. 

Beregning av alternativer skal normalt skje under forutsetning om 100 % statlig finansiering hvis det 



Side 2 (versjon 3, 27.02.2015) 

 

ikke foreligger konkret vedtak om en annen finansieringsmåte. Dersom andre finansieringsformer er 

aktuelle, bør disse derfor normalt beregnes som egne alternativer ved siden av samme løsning med 

100 % statlig finansiering.» 

Fra Vegvesenets side om nytt tunnelløp: 

«I Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 er det lagt til grunn at Oslofjordforbindelsen 

byggetrinn 2 finansieres ved at staten går inn med 880 millioner kroner, mens bompenger skal bidra 

med 1950 millioner kroner.»  

Fra Vegvesenets arbeidsdokument ‘Grunnlag for å vurdere om bru skal utredes som alternativ til nytt 

tunnelløp for Rv23 Oslofjordforbindelsen’ datert 01.02.2013: 

«Statens vegvesen har utarbeidet grunnlag for en bompengeproposisjon om videreføring av dagens 

innkrevingsordning i tre år for å unngå opphold i innkrevingen og starte finansieringen av byggetrinn 

2 av tunnelen. Det er lokal tilslutning til dette. Uavhengig av om det besluttes å gå videre med 

supplerende utredninger om bru eller ikke, mener Statens vegvesen at en proposisjon om 

forhåndsinnkreving for nytt tunnelløp bør legges fram for Stortinget.» 

«I transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 er et nytt løp lag inn med en kostnad på 1,5 mrd. kr 

finansiert med bompenger.» 

«I saken om forlenget innkreving er opplegget at man skal komme tilbake med et detaljert 

bompengeopplegg og finansiering i proposisjonen for byggetrinn 2. Dette må derfor utredes videre. 

Siden nytt tunnelløp fysisk er tilknyttet byggetrinn 1, er det sannsynlig med innkreving i området ved 

dagens bomstasjon på Måna, nord for Drøbak. Det legges opp til overgang til automatisk innkreving 

senest når tunnelløp 2 tas i bruk, men helst så snart som mulig. Sannsynligvis vil det bli lagt til grunn 

en maksimal innkrevingsperiode på 15 år, og 3 års forhåndsinnkreving. Forhåndsinnkreving vil gi om 

lag 130 mill. kr netto pr. år og dermed kunne gi en «startkapital» på om lag 390 mill. kr over tre år.» 

«Det er foreløpig forutsatt at finansieringen av nytt tunnelløp inklusive firefelts veg til Vassum kan 

skje gjennom statlige midler på 500 mill. kr og 1,9 mrd. kr i bompenger. Dette kan oppnås med en 

videreføring av taksten fra forhåndsinnkrevingen på 50 kr for lette kjøretøyer og 150 kr for tunge 

kjøretøyer.» 

På Stortinget er det klart flertall for å benytte bompenger på veiprosjekter der dette er mulig.  

Det foreligger vedtak om forhåndsbetaling med bompenger av nytt tunnelløp, denne 

forhåndsinnkrevingen pågår, Vegvesenet har selv lagt til grunn bompenger på på nytt tunnelløp i sitt 

arbeidsdokument og det er flertall på Stortinget for bompenger på veiprosjekter der dette er mulig. 

Samfunnsnytteberegning med bompenger må da utføres. 

 

(3) Det er utført samfunnsnytteberegning for kryssinger lenger sør som er utredet helt fra E6 til E18 

I samme KVU for sørlige kryssinger K2 Hurumforbindelsen og K4 tunnel Moss-Horten er det utført 

samfunnsnytteberegning både med og uten bompenger. Det er både mulig, tar lite ressurser og er mer 

relevant å utføre dette på delutbyggingen av firefelts i nordre korridor (Rv23) enn korridorene lenger sør. 

Beregning med bompenger for bro/tunnel Rv23 er mulig, tar lite ressurser og er svært relevant. 

 

(4) Regjering/storting må få et reelt valg, ikke ja takk begge deler 

Slik Vegvesenets KVU foreligger som beslutningsgrunnlag kan politikere velge å begrunne en svært dyr bro 

med samfunnsøkonomisk lønnsomhet samtidig som de etterpå velger å delfinansiere den med bompenger 

som gir negativ samfunnsnytte for bro. 
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Beregning med bompenger må utføres slik at de kan velge finansiering og reell tilhørende samfunnsnytte. 

 

(4) Bakgrunn 

For ikke prissatte konsekvenser (landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø) har bro store 

negative konsekvenser (rasering av et rekreasjonsområde for hele Oslofjordregionen) og tunnel har "lite 

potensial for konflikt fordi utvidelsen skjer langs en eksisterende trasé hvor det allerede er gjort inngrep." 

En bro kan komme til å koste 18,7 milliarder kroner, mens en tunnel i første trinn kan bygges for 4,3 

milliarder. 

Når det gjelder finansiering vil bro trenge 14,5 statlige milliarder kroner, mens tunnel kan klare seg med 1 

statlig milliard. 

For disse enorme summene får man en bro som Vegvesenet omtaler slik: "Bru for rv 23 har liten effekt for 

resten av Oslofjordregionen. Det påvirker bare områdene i nærheten av ny kryssing og de som bruker 

Oslofjordtunnelen i referansekonseptet." Broas trafikkavlastning igjennom Oslo er «ubetydelig» 

I 2013 var ÅDT ca 7000 og bompengetakst 55 kr. Vegdirektoratet i arbeidsdokument 01.02.2013 angir ÅDT ca 

7500 med bompengetakst 150 kr for bro over søndre Håøya. ÅDT 7500 med 220kr sør for Drøbak. Dette er 

umulig. Isteden legges en trafikkavvisning på 500 ÅDT med økning bompenger 95-165kr til grunn. 

 

(5) Faktorer som påvirker den samfunnsøkonomiske beregningen 

Under er det listet opp faktorer som vil påvirke den reelle samfunnsnytten.  

 Reell trafikk med bompenger i delområdet: Transportanalyse baserer seg på en modell fra 2013 der 

kun bomringen rundt Oslo er med. Andre bompengeprosjekter som er relevante: 

o Rv23 Dagslett – Linnes som er i prosjekteringsfase og som er planlagt med bompenger. 

Denne sammen med bompenger på bro Rv23 gir trafikk på bro i 2030 på under ÅDT 11000. 

o E18 Asker – Lysaker som er planlagt med bompenger 

o Eventuell bompengering rundt Drammen 

o Bompenger på Fv167 Krokodden – Asker 

o Bompenger på Rv23 der det i fremtiden må utvides fra 2-felts til 4-felts. 

 Riktig nåverdi på inkluderte prosjekter: 

o For nytt tunnelløp er Rv23 Verpen – Krokodden inkludert. Etter Vegvesenets/NTPs 

trafikkprognoser vil ikke denne bli bygd ut før i ca. 2070-2100 avhengig av bompenger (se 

figur 12). Den må neddiskonteres. 

o Bru Rv23 gir større trafikk og utløser utbygging av resten av Rv23 tidligere enn med et nytt 

tunnelløp.  

 Riktig investeringsnivå: 

o Hengebro vest da den er benyttet i argumentasjon ikke-prissatte konsekvenser under 

landskapstilpasning. +1,2 milliarder. 

o Sykkelvei over bro da det brukes som argument av mange beslutningstakere. Verken 

Vegvesenet eller beslutningstakere har beregnet kostnad. +2,2 milliarder, se figur8. 

o Sannsynlig avsetting usikkerhet. +2,5 milliarder. Se figurene 2, 6 og 7. 
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Bakgrunnsmateriale eller beregninger kan bli oversendt hvis ønskelig. 

 

På forhånd takk. 

 

Mvh 

Reidar Bruusgaard 

leder Røyken fjord og miljø 

 

Håkon Sundby 

Sivilingeniør 
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Vedlegg 

Vurderinger tar utgangspunkt i Statens Vegvesen sin Konseptvalgutredning for kryssing Oslofjorden hentet 

fra http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing .  

Der andre kilder er benyttet er de oppgitt. 

I kapittel 2 beregnes den mest sannsynlige investeringskostnaden. 

Det er i kapittel 3 vurdert konsekvenser som bompenger vil ha på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. 

 

 

Oversikt vedlegg 

1. Investeringer for Vegvesenets anbefalte løsning inkludert kostnadsramme ............................................. 6 

2. Bompengers effekt på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ........................................................... 11 

Det vil være bompenger på Rv23 i lang tid fremover med utbygging etter behov ...................................... 11 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet bro og nytt tunnelløp med bompenger .................................................. 14 

Vegvesenets beregninger med og uten bompenger for kryssinger lenger sør ............................................. 16 

Beregninger med og uten bompenger for bro eller tunnelløp 2 på riksvei 23 ............................................. 17 

3. Trafikantnytte delt opp i hovedelementer ................................................................................................ 19 

4. Bro på riksvei 23 skaper kun ny lokal trafikk ............................................................................................. 20 

5. Vegvesenets arbeidsdokument 01.02.2013 .............................................................................................. 22 
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1. Investeringer for Vegvesenets anbefalte løsning inkludert 

kostnadsramme 
Ny bru og veier Vassum-Krokodden kan få en investeringskostnad på ca. 18,7 milliarder norske kroner.  

For ny parallell tunnel kreves ca. 4,3 milliarder.   

Investeringskostnader ikke tatt med av Vegvesenet for bro Rv23 Millioner 2014-kroner

Vestbrua bygd som hengebru (som er broalternativet vegvesenet 

anbefaler, kostnad P50 er oppgitt i KVU-rapport). Merkostnad =

1200

Gang- og sykkelvei på hengebro (nytte er medregnet av Vegvesenet 

men ikke kostnad, alle tall hentet fra KVU-rapport utregning se 

vedlegg siste kapittel i dette notat ) Økt brobredde 4,5m / 21 m x 

[totalkostnad Vassum-Krokodden 11503 - tilførselsveier bro 2571 + 

differanse hengebro/betongbro 1200] =

2171

Kostnadsramme med en økning 15 % fra P50 er mest sannsynlig. 

Flyvbjerg m.fl. 2003, Riksrevisjonen, NRK Brennpunkt viser at 20 % 

kan være nærmest sannheten. [Totalkostnad 12950 + hengebru 1200 

+ GS-vei 2171] x 0,15 =

2448

Sum kostnader ikke medtatt: 5819  

Figur 1 Investeringskostnader som ikke er medtatt av Vegvesenet for bro Rv23 

 Bru vest for Håøya som hengebro, ikke som viadukt. Vegvesenet anbefaler hengebro: «Vestbrua bygd 

som hengebru med tre tårn vil gi en lettere konstruksjon med bedre tilpassing til landskapet, og er 

beregnet å ha en forventet merkostnad». Vegvesenet setter denne for P50 til 1,2 milliarder. 

 Gang- og sykkelvei på bru, se beregning i vedlegg siste kapittel dette notat. 

 Da trafikk med bom vil redusere trafikk kraftig er det ikke behov for utvidelse til firefelts på strekningen 

Verpen - Krokodden. Vegvesenet sier i rapport "men det er ikke krav om to løp i eksisterende tunneler før 

trafikken overstiger 20 000." Med bompenger på Rv23 vil ikke Verpen – Krokodden få ÅDT 20000 før i år 

2103. Med parsellvis utbygging vil ikke Rv23 vestover være uten bompenger før i 2080. 

 Kostnadsramme med en økning 15 % fra P50 er mest sannsynlig. Flyvbjerg m.fl. 2003, Riksrevisjonen, NRK 

Brennpunkt viser at 20 % kan være nærmest sannheten. 

 

Figur 2 Gjennomgang NRK Brennpunkt av utførte statlige prosjekter. Gjennomgått med Professor Flyvbjerg i program 

23.09.2014. 
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Alle med kostnadsramme P50 + 15 % Nytt tunnelløp Bru

Nytt tunnelløp, inkludert utvidelse til fire felt Vassum - Måna 3887

Rehabilitering eksisterende løp i Vassum- og Frogntunnelen 92 92

Utvidelse til fire felt Verpen – Krokodden (ikke nødvendig da lavere 

trafikk med bompenger)

0

Rehabilitering av eksisterende løp i tunnelene: Merraskott, 

Stampleinås og Elgskauås

115 115

Rehabilitering av eksisterende løp i Oslofjordtunnelen 253 460

Bru Rv23 (15 % økning av 11460) 13179

  Vestbrua bygd som hengebru (15 % økning av 1200) 1380

  Gang- og sykkelvei på bro (15 % økning av 2171) 2497

Utvidelse til fire felt Vassum tom Frogntunnelen 909

Diverse tiltak som er med i reguleringsplan tunnel 138

Sum 4347 18769  

Figur 3 Kostnadsramme (P50 + 15 %) for nytt tunnelløp og bro (med hengebro, gang- og sykkelvei) riksvei 23 

 

 

Figur 4 «Forventet kostnad» P50 for nytt tunnelløp og bro (uten hengebro, gang- og sykkelvei) riksvei 23 beregnet av 

Vegvesenet 

 

Figur 5 Modell for beregning av usikkerhet investeringer ved samferdselsprosjekter 
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Figur 6 Gjennomsnittlig overskridelse på offentlige prosjekter internasjonalt. Dette underbygger en økning på minst 

15 % på forventet kostnad. 

 

 

Figur 7 Gjennomsnittlige overskridelser på prosjekter i Statens Vegvesen i 2012. Fra kontroll av Riksrevisjonen i 2013. 

Dette underbygger en økning på minst 15 % på forventet kostnad. 

 

Kilder: 

http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000914/23-09-2014  
https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2013-2014/Dokument_1/Hele.pdf 
 

http://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000914/23-09-2014
https://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Documents/2013-2014/Dokument_1/Hele.pdf
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Kilde:

KVU-rapport side 61

KVU-rapport side 59

Bru for Rv 23 

Anslagsrapport, 

Håøya nord' kapittel 

Post: Navn: Forventet kostnad 

P50

Andel ikke på bru Forventet kostnad 

P50 ikke bro
A Veg i dagen 1598 100 % 1598

B1 Hallangspollen bru 168 100 % 168

C Fjelltunnel 281 100 % 281

P Byggherrekostnader 736 22 % 162

G Grunnerverv 97 22 % 21

U Usikkerhetsfaktorer veg og tunnel 303 100 % 303

W Usikkerhetsfaktorer konstruksjoner 1541 2 % 37

2571

Alle Totalkostnad i Anslag 11503 Andel ikke bro:

Fratrukket 2571 22 %

Kun bro 8932

1200 KVU-rapport side 57

10132

21,4 %

Underrapport 

'Teknologi - Bru for 

Rv.23 over Håøya 

Nord-Delrapport 1' 

kapittel 4.3.1 og 4.4.1

2171

Egen tabell i rapport som reklamerer for muligheten for gang- og sykkelvei:

Beregning av kostnad for gang- og sykkelvei på hengebro Rv23 

millioner kroner for 4701 meter gangvei 

(462000 kr/meter)

Vegvesenet anbefaler hengebro både øst og vest for Håøya: "Brukryssingen vil være et stort inngrep i et 

kulturpåvirket naturlandskap som vurderes å ha regional verdi som ramme rundt innseilingen til  

hovedstaden og rundt viktige friluftsområder. Store bruer kan betraktes som uønskede inngrep i et verdifullt 

og vakkert landskap som bør forbli uberørt. Omvendt vil andre mene at store bruer kan tilføre landskapet en 

ekstra dimensjon og være et positivt landskapselement. Med sistnevnte syn er det avgjørende at  

konstruksjonen har høy arkitektonisk kvalitet. Det vurderes at landskapet her tåler det inngrepet brua 

representerer, og at det siste landskapssynet som er beskrevet over, kan brukes ved vurderingen. Et  

brualternativ med to hengebruer vurderes som klart best når det gjelder landskapstilpassing sammenlignet 

med å bygge bru på pilarer fra Håøya til Røyken. Det er viktig at bruene har samme form og at de oppleves 

som én konstruksjon. Dette er spesielt viktig sett fra skipsleden og fjorden og fra andre steder der begge 

bruene kan ses samtidig."

Brokostnad oppgitt i hovedrapport inkluderer veier i hver ende av bro (Vassum-bro + bro-Krokodden). I 

anslagsrapport trekkes følgende poster ut:

Ekstrakostnad hengebro: "Vestbrua bygd som hengebru med tre tårn 

vil gi en lettere konstruksjon med bedre tilpassing til landskapet, og 

er beregnet å ha en forventet merkostnad på om lag 1,2 milliarder 

Brubredde: "Det er valgt vegstandard H7 som grunnlag for dette 

skisseprosjektet. Dette gir en brubredde på 21 m." Kostnad gang- og 

sykkelvei på bro: "Dersom det skal være G/S bane på brua vil brua bli 

ca 4,5m bredere, og medfører mere krevende lastbæring i bruas 

tverretning. G/S-bane vil ha en kostnadsmessig konsekvens som kan 

forventes å tilsvare økningen i bruareal." Prosentvis økning i kostnad 

blir da 4,5 m / 21 m =

Forventet kostnad P50 for gang og sykkelvei på hengebro

Forventet kostnad P50 for hengebro

 

Figur 8 Beregning av kostnad for gang- og sykkelvei på hengebro Rv23 (Link til kilder se neste side) 

 

Kilder kostnadsberegning gangbro:  
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Vegvesenets side Link KVU-rapport Link 

Teknologirapport Link Anslagsrapport Link 

 

 

  

  

  
 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing
http://www.vegvesen.no/_attachment/758892/binary/1008530?fast_title=Hovedrapport+for+KVU+for+kryssing+av+Oslofjorden.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/731783/binary/1003744?fast_title=Teknologi+-+Bru+for+Rv.23+over+H%C3%A5%C3%B8ya+Nord-Delrapport+1.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/739787/binary/1003771?fast_title=Bru+for+Rv+23+Anslagsrapport%2C+H%C3%A5%C3%B8ya+nord.pdf
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2. Bompengers effekt på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten 

Det vil være bompenger på Rv23 i lang tid fremover med utbygging etter behov 

Behov for firefelts vei gir parsellvis utbygging som medfører at Rv23/Fv167 kan bompengefinansieres på 

alle parseller. Det vil være bompenger frem til århundreskiftet 2100. Totalkostnad forbindelse E18-E6 er 

38,2 milliarder kroner med bro (hvorav statlige midler 20,5). For tunnelløp er statlige midler 7 milliarder (1 

milliard/strekning). 

 

Figur 9 Delstrekninger vest for fjordkryssing Rv23 er 2-felts i dag 

Rekkefølge Lengde Status og når det er behov å bygge ut fra 2-felts til 4-felts 

Dette er når ÅDT > 20000 kjøretøy/døgn (c)

Fra Til Fra Til km
(0) Vassum Bjørnstad 2000 2020 26,7 Oslofjordforbindelsen åpnet år 2000.
(1) Dagslett Linnes 2020 2040 5,5 2,4 I prosjekteringsfase. Planlagt åpnet ca 2021.

(2) Vassum Verpen 2020 2040 14,0 Tunnel 4,3 

Bro 18,8

Nytt tunnelløp Oslofjordtunnelen. Ferdig regulert vår 2015. Ferdig ca 2021. Alternativt bro ferdig 

2026 eller senere. Dette er en utbygging grunnet trafikksikkerhet da firefelts ikke trengs før etter 

2047 uten bom og etter 2116 med bom.
(3) Linnes E18 Drammen 2040 2060 5 3,9 (1) ferdigstilt 20 år etter (0). (1) og (2) står foran i finansieringskø. 

(4) Heggedal E18 Asker 2040 2060 5,3 4,3 Vegvesenet i hovedrapport: «Røykenveien har i dag betydelige problemer med trafikksikkerhet og 

støy. Økt trafikk vil forsterke disse problemene». Må åpnes når bom fjernes på fjordkryssing (1).

(5) Krokodden Heggedal 2060 2080 8 3,5 ÅDT er lavere enn på (4) da Askertrafikk mot hovedstaden ikke går her. Når bom på (4) fjernes vil 

trafikk øke utover ÅDT 20000 i år 2053. Utbygd når bom (4) fjernes.

(6) Krokodden Dagslett 2060 2080 7,5 2,2 Krokodden-Bjørnstad utbygd med midtdeler i 2015. Bjørnstad-Dagslett er til regulering med 

midtdeler, 2 forbikjøringsfelt og 5 nye overgangsbruer. Uten bom trengs firefelts fra 2041. Med 

bom fra 2056. Bom på (3) og (4) fjernes i 2060, Vei må da være utbygd.

(7) Verpen Krokodden 2080 2100 10,7 3,1 Utbygging her styres av når ÅDT når 20000, da dette er krav for firefelts. Med bom inntreffer dette i 

2103. Uten bom i år 2066. Med bom i 2103. Bom på Rv23 (6) fjernes i 2080, bom (5) Fv167 i 2080.

(8) Rv23 + 

Fv167

2080- Før århundreskiftet kan man bygge ut kollektivfelt…

Merknader:
(a)

(b)

(c)

Strekning Investerings-

kostnad (a) 

milliarder 

kroner

Bompenge-

periode (b)

Investeringskostnad P50+15% er mest sannsynlig. Denne tilsvarer ca. 15 % økning av "forventet kostnad" P50. Kostnadstall er omregnet til 2014-kroner. 

Kostnadstall er hentet fra: (1) Reguleringsplan. (2) Figur 1, KVU-rapport 2014. (3) Skisseprosjekt SVV-Sør 2007. (4) E18-Rapport Multiconsult 2012 for del mot E18, 

enhetspriser (1)(3) for ytre del. (5) Enhetspriser som (1). (6) Enhetspriser som (7). (7) KVU-rapport 2014.

Ved ÅDT = 20000 20 år etter utbygging er det for nye veier krav om firefelts vei. Eksisterende veier bygges fra 2-felts til 4-felts når det er behov og finansiering 

tilgjengelig. (1) vil åpne når ÅDT er ca. 20000.

Med "forventet kostnad" P50 vedtas 15 år bompengeperiode + 5 år ved overskridelser (Stortinget kan øke ytterligere). Mest sannsynlig er overskridelse til 

P50+15%. En bompengeperiode på ca. 20 er mest sannsynlig.

 

Figur 10 Bompengeperioder på parseller Rv23 og Fv167 frem til århundreskiftet. Beregning av årstall se neste sider. 
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Figur 11 Rv23 og Fv167 har ikke behov for utbygging. E18 og trafikksystem Oslo Øst har store køproblemer. 

Trafikkavikling (kø) i 2030 hvis kun vedtatte planer ut 2013 blir gjennomført. I 2030 vil Rv23 Dagslett-Linnes og 

Vassum-Verpen være firefelts (ikke kø). Rv23 Krokodden-Dagslett har forbikjøringsfelt (ikke kø). Påkjøring E18 Asker 

vil våre løst i prosjekt E18 Drengsrud-Slependen (ikke kø). Kilde KVU-rapport 2014 Underlagsrapport 

Transportanalyse figur 14. 
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Rekkefølge
ÅDT ved år 

(b)

Årsta l l  da  

ÅDT er

ÅDT ved år 

(c)

Årsta l l  da  

ÅDT er

ÅDT ved år 

(d)

Årsta l l  da  

ÅDT er

ÅDT ved år 

(e)

Årsta l l  da  

ÅDT er

Fra Til 2010 20000 2010 20000 2030 20000 2030 20000

(0) Vassum Bjørnstad

(1) Dagslett Linnes 18100 2020

(2) Vassum Verpen 7100 2116 11000 2071 17000 2047

(3) Linnes E18 Drammen 19000 2015 20800 2006 25000 2007

(4) Heggedal E18 Asker 14000 2046 15350 2037 20000 2030 23000 2016

(5) Krokodden Heggedal 9000 2091 10350 2077 13000 2074 16000 2053

(6) Krokodden Dagslett 11000 2071 12800 2056 18000 2041 22000 2020

(7) Verpen Krokodden 8000 2103 14000 2066

(8) Rv23 + Fv167 Kollektivfelt…

Merknader:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) ÅDT-tall 2010 for bro er regnet som tunnel + trafikkøkning som omtalt i KVU-rapport 2014. Uten bom gir bro ift tunnel økning 

på 7000 fordelt med 3000 på Fv167 og 4000 på Rv 23 vestover. 

Ved ÅDT = 20000 20 år etter utbygging er det for nye veier krav om firefelts vei. Eksisterende veier bygges fra 2-felts til 4-felts 

når det er behov og finansiering tilgjengelig. (1) vil åpne når ÅDT er ca. 20000. Det regnes med en årlig trafikkvekst på ca 1% 

(Nasjonal transportplan ga faktor 1,48 for 2010 til 2039, dette er også brukt i Reguleringsplan Oslofjordtunnel). Det hentes ut 

ÅDT i 2010 (med bom) og ÅDT i 2030 uten bom. Formel for beregning av årstall er: ÅdtStart x ÅrligVekst^(SluttÅr-StartÅr) = 

ÅDT20000 ==> SluttÅr = LN(ÅDT20000/ÅdtStart) / LN(ÅrligVekst) + StartÅr.

ÅDT-tall 2010 for bro er regnet som tunnel + trafikkøkning som omtalt i KVU-rapport 2014. Uten bom gir bro ift tunnel økning 

på 7000 fordelt med 3000 på Fv167 og 4000 på Rv 23 vestover. Trafikkøkningen justeres ned med reduksjon bom på bro 

(ÅDT11000/ÅDT24000).

ÅDT-tall 2030 uten bom er hentet fra: (2)(3)(6)(7) KVU-rapport 2014/Reguleringsplan Dagslett-Linnes. (4)(5) E18-rapport 

Multiconsult 2012. 

ÅDT-tall 2010 med bom er hentet fra: (1)(3) Reguleringsplan Dagslett-Linnes. (2) Reguleringsplan Oslofjordtunnel. (4)(5) E18-

rapport Multiconsult 2012. (6) Snitt på strekning, reguleringsplan Dagslett-Linnes/Bjørnstad-Linnes. (7) Snitt på strekning, 

reguleringsplan Oslofjordtunnel/Bjørnstad-Linnes.

Tunnel Rv23 Bro Rv23 Tunnel Rv23 Bro Rv23Strekning

Beregning hvilket årstall det er krav om firefelts vei på strekninger (i dag tofelts vei) (a)

 

Figur 12 Beregning av når det er behov for firefelts vei på delstrekningene. Både med og uten bom på strekningen. 
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Samfunnsøkonomisk lønnsomhet bro og nytt tunnelløp med bompenger 

Aktør Komponenter
Rv. 23 med bru over 

Oslofjorden MED bom

Rv. 23 med løp nr 2 i 

Oslofjordtunnelen 

MED bom

Merknad

Trafikantnytte 12900 790 1

Ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter
556 4

SUM 13456 794

Kostnader 646 23

Inntekter 1353 3942

Overføringer -2000 -2000

SUM -1 1965

Investeringer -18769 -4347 2

Drift og vedlikehold 27 -92

Overføringer 2000 2000

Skatte- og 

avgiftsinntekter
176 204

SUM -16566 -2235

Ulykker

Luftforurensning

Restverdi

Skattekostnad

SUM -1216 -230

Netto nytte (NN) -4327 295

Netto nytte per 

budsjettkrone
NNB -0,3 0,1 3

Ikke prissatte 

konsekvenser 

(landskapsbilde, 

nærmiljø og friluftsliv, 

naturmiljø, kulturmiljø)

Store negative 

konsekvenser

"lite potensial for 

konflikt fordi 

utvidelsen skjer langs 

en eksisterende

trasé hvor det 

allerede er gjort 

inngrep."

Rangering 

samfunnsøkonomi
2 1 4

Maksimal mengde 

bompenger (brukere)
4000 4000 5

Nødvendige statlige 

midler (alle i Norge)
14769 347

Andel betalt av staten 

(alle i Norge) i %
79 8 6

Differanse utslipp tonn 

CO2 ved bru istedenfor 

tunnel

-400 000

Differanse i statlig 

kostnad mill. kr for bru 

ift tunnel

14422

Statlig kostnad kr per 

tonn CO2
36056 8

Trafikanter og 

transportbrukere

Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

Fordeling kostnad 

mellom brukere og alle i 

Norge

 

Figur 13 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for bru og tunnel RV23 med bompenger (merknader se neste figur) 
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Merknader:

1

2

3

4

5

6

7

8 Klimakur2020 fant at å oppfylle Klimaforliket krever at alle tiltak med en pris på 

opp til 1500 kr per tonn blir gjennomført. Bru som "miljøtiltak" er altså ca 10 

ganger dyrere enn anbefalte løsninger! Tall andre prosjekter: Gjødsling av skog 

109 kr/tonn CO2, Bruk av biokull i ferrolegeringsindustrien 370 kr/tonn CO2, 

Elektrifisering av Utsirahøyden 409 kr/tonn CO2.

For tunnel er det vedtatt 1 milliard i statlige midler. Med en økning av 

bompengeperioden vil tunnel kunne fullfinansieres av brukerne.

Med bompenger kan ikke vegvesenets vurdering "Forskjellen i nettonytte 

mellom de to alternativene er så stor at bru rangeres som det 

samfunnsøkonomisk beste alternativet" sies å være gyldig med bompenger.

[tall i millioner 2014-kroner der annet ikke er benevnt]

Mail fra Vegvesenets prosjektleder Anders Jordbakke 15.12.2014: Med takst 75 

kr begge veier vil trafikk reduseres fra ÅDT 24000 til 11000. Trafikantnytte er 

proporsjonal med ÅDT (jf. beregninger for kryssinger lenger sør).

Det regnes med kostnadsramme lik P50+15%, GS-felt bru og kostnad anbefalt 

brualternativ hengebru vest tas med.Vegvesenet sier "Kostnadsanslag for ny 

trasé med bruer over Oslofjorden bygger på et skisseprosjekt og har derfor 

større usikkerhet enn anslag for nytt løp i tunnelen."

Netto nytte per budsjettkrone er større for tunnel enn bru hvis det tas hensyn til 

bompenger.

Bompenger for bru og tunnel i hele beregningsperioden.

Hentet fra Statens vegvesen 2014c Underlagsrapport for prissatte 

 

Figur 14 (fortsettelse) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet for bru og tunnel RV23 med bompenger 

Definisjon netto nytte per budsjettkrone = NNB (fra håndbok V712): 

NNB er et relativt mål på lønnsomhet og sier noe forenklet hva samfunnet netto får igjen for hver 

krone som benyttes til realisering av prosjektet over offentlige budsjetter (nytte pr. kostnadsenhet). 
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Vegvesenets beregninger med og uten bompenger for kryssinger lenger sør 

For kryssing av Oslofjorden lenger sør har Vegvesenet beregnet samfunnsøkonomi både med og uten 

bompenger. Dette er oppsummert i figuren under. 

Det kan her sees at bompenger reduserer trafikk som igjen gir redusert trafikantnytte. Og at bompenger gir 

et mindre behov for investeringer av statlige midler. 

Bompengemengden tilsvarer cirka økningen under ‘Sum Operatører’. Cirka halvparten overføres fra 

‘Overføringer Operatører’ til ‘Overføringer Det offentlige’. ‘Sum Samfunnet for øvrig’ øker gjennomsnittlig 

med ca 20 % når det innføres bompenger. 

For bro sør på Hurum (K2) gjør bompenger at prosjektet blir mindre lønnsomt (NNB = Netto Nytte per 

Budsjettkrone reduseres). For tunnel Moss - Horten (K4) gjør bompenger at prosjektet blir mer lønnsomt 

(NNB øker). 

 

Aktør Komponenter

K2 

Hurumforbi

ndelsen 

uten 

bompenger

K2 

Hurumforbi

ndelsen 

med 

bompenger

Faktor    

uten bom / 

med bom

K4 Tunnel 

Moss-

Horten uten 

bompenger

K4 Tunnel 

Moss-

Horten med 

bompenger

Faktor    

uten bom / 

med bom

Trafikantnytte 31073 -5315 67653 29505

Ulempeskostnader 

for ferjetrafikanter
4204 4225 1,0 4182 4163 1,0

SUM 35277 -1090 71835 33668

Kostnader 3546 3470 1,0 2972 2895 1,0

Inntekter -9186 8389 -8939 12615

Overføringer 20 -5271 5 -9090

SUM -5620 6588 -5962 6420

Investeringer -30252 -30527 1,0 -18991 -18902 1,0

Drift og vedlikehold -1293 -1267 1,0 -1147 -1071 1,1

Overføringer -20 4311 -5 7451

Skatte- og 

avgiftsinntekter
1365 959 1,4 4209 3880 1,1

SUM -30200 -26524 -15934 -8642

Ulykker 1875 1159 -2270 -1840

Luftforurensning 993 1426 -99 557

Restverdi 0 0 0 0

Skattekostnad -6040 -5305 -3187 -1728

SUM -3172 -2720 -5556 -3011

Netto nytte (NN) -3715 -23746 44383 28435

NNB -0,1 -0,9 2,8 3,3

ÅDT (fra transportanalyse tab 2 og 4): 34049 15659 39212 19613

Reduksjon trafikk fra uten bom til med bom: 54 % 50 %

Reduksjon i trafikantnytte per reduksjon ÅDT [mill. kr]: -2,0                -1,9                

Endring (sum Operatører + sum Det offentlige) [mill. kr]: 15 884           19 674           

Endring per reduksjon ÅDT [mill. kr]: 0,9                  1,0                  

Trafikanter og 

transportbrukere

Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

 

Figur 15 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet K2 Hurumforbindelsen (Vestby-Hurum-Holmestrand) og K4 tunnel Moss 

Horten med og uten bompenger beregnet av Statens Vegvesen i KVU-rapport. 
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Beregninger med og uten bompenger for bro eller tunnelløp 2 på riksvei 23 

 

Aktør Komponenter
Rv. 23 med bru over 

Oslofj. UTEN bom

Rv. 23 med bru over 

Oslofjorden MED bom
Merknad

Trafikantnytte 28145 12900 1

Ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter
556 556 ~lik

SUM 28701 13456

Kostnader 646 646 ~lik

Inntekter -2647 1353 2

Overføringer 0 -2000 2

SUM -2001 -1

Investeringer -18769 -18769 3

Drift og vedlikehold 27 27 ~lik

Overføringer 0 2000 2

Skatte- og 

avgiftsinntekter
235 176 4

SUM -18507 -16566

Ulykker 557

Luftforurensning 168

Restverdi 0

Skattekostnad -2245

SUM -1520 -1216 5

Netto nytte (NN) 6673 -4327

Netto nytte per budsjettkrone NNB 0,4 -0,3

Merknad:

1

2

3

4

5

Bompenger som beregnet av Vegvesenet (13 milliarder - 9 statlige milliarder = 4 

milliarder. +4,0 milliarder som operatør inntekter hvor ca halvparten overføres fra 

operatør til det offentlige (jf. beregninger for kryssinger lenger sør).

Det regnes med kostnadsramme P50+15%, GS-felt bru og kostnad anbefalt 

brualternativ hengebro vest tas med.

Skatte- og avgiftsinntekter reduseres. Antar gjennomsnittlig reduksjon fra uten 

bom til med bom som for K2 Hurumforbindelsen og K4 Moss-Horten tunnel. Som er 

25 % reduksjon.

Sum for 'Samfunnet for øvrig' økes. Antar likt som K2 og K4 med 20% økning.

Mail fra Vegvesenets prosjektleder Anders Jordbakke 15.12.2014: Med takst 75 kr 

begge veier vil trafikk reduseres fra ÅDT 24000 til 11000. Trafikantnytte er 

proporsjonal med ÅDT (jf. beregninger for kryssinger lenger sør).

Trafikanter og 

transportbrukere

Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

 

Figur 16 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet bro RV23 med og uten bompenger 

 

Mail fra Vegvesenets prosjektleder Anders Jordbakke 15.12.2014: «I transportmodellen har vi beregnet 

trafikk på brua i 2030 med takst 75 kr hver vei. Med denne taksten reduseres trafikken i modellen fra ca. 

24000 kjøretøy i døgnet til ca. 11000 kjøretøy.» 
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Aktør Komponenter

Rv. 23 med løp nr 2 i 

Oslofjordtunnelen 

UTEN bom

Rv. 23 med løp nr 2 i 

Oslofjordtunnelen 

MED bom

Merknad

Trafikantnytte 1724 790 1

Ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter
4 4 ~lik

SUM 1728 794

Kostnader 23 23 ~lik

Inntekter -58 3942 2

Overføringer 0 -2000 2

SUM -35 1965

Investeringer -4347 -4347 3

Drift og vedlikehold -92 -92 ~lik

Overføringer 0 2000 2

Skatte- og 

avgiftsinntekter
272 204 4

SUM -4167 -2235

Ulykker 1003

Luftforurensning -193

Restverdi 0

Skattekostnad -1097

SUM -287 -230 5

Netto nytte (NN) -2761 295

Netto nytte per budsjettkrone NNB -0,7 0,1

Merknad:

1

2

3

4

5

Bompenger settes likt som for bro for lik sammenligning, forutsetter en 

bompengeperiode ca 20 år. Bompenger føres som operatør inntekter hvor ca 

halvparten overføres fra operatør til det offentlige (jf. beregninger for 

kryssinger lenger sør).

Kostnadsramme P50+15% for nytt tunnelløp. Da trafikk med bom vil redusere 

trafikk kraftig er det ikke behov for utvidelse til firefelts på strekningen Verpen - 

Krokodden. Vegvesenet sier i rapport "men det er ikke krav om to løp i 

eksisterende tunneler før trafikken overstiger 20 000." Med bompenger på Rv23 

vil ikke Verpen – Krokodden få ÅDT 20000 før i år 2103. Med parsellvis utbygging 

vil ikke Rv23 vestover være uten bompenger før i 2070.

Skatte- og avgiftsinntekter reduseres. Antar gjennomsnittlig reduksjon fra uten 

bom til med bom som for K2 Hurumforbindelsen og K4 Moss-Horten tunnel. Som 

er 25 % reduksjon.

Sum for 'Samfunnet for øvrig' økes. Antar likt som K2 og K4 med 20% økning.

Vegvesenet anslår ÅDT 14000 - 17000 uten bom. Antar samme størrelsesmessige 

reduksjon som for bro.

Trafikanter og 

transportbrukere

Operatører

Det offentlige

Samfunnet for øvrig

 

Figur 17 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet tunnel RV23 med og uten bompenger 
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3. Trafikantnytte delt opp i hovedelementer 
Trafikantnytte bro Rv23 fra EFFEKT-beregning (underlagsrapport): 

 

Figur 18 Beregnet trafikantnytte for bru RV23 – delt opp i hovedelementer 
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4. Bro på riksvei 23 skaper kun ny lokal trafikk 
Vegvesenet omtaler bro slik: "Bru for rv 23 har liten effekt for resten av Oslofjordregionen. Det påvirker 

bare områdene i nærheten av ny kryssing og de som bruker Oslofjordtunnelen i referansekonseptet." 

En bro Røyken – Drøbak vil, i forhold til tunnel, ved E18 Sandvika gi en reduksjon på 0,1 % av trafikken. En 

bro plassert lenger sør ved Moss – Horten vil gi en trafikkreduksjon ved E18 Sandvika på hele 10,3 %. 

En bro riksvei 23 til 14,7 statlige milliarder (investering – bompenger) skaper kun flere lokale reiser over 

fjorden. Med 11000 kjøretøy/døgn med bom tilsvarer det en subsidiering av hver bilist med 1.336.000 

kroner.  

Fra Vegvesenets transportanalyse for bro på riksvei 23 (Transportanalyse kapittel 6): 

 

Vegvesenet om at trafikkøkning på bro i forhold til nytt tunnelløp gjelder hovedsakelig nye lokale reiser: 

«Trafikkøkningen på ny bru skyldes hovedsakelig endring av reisemål for de korte reisene fra lokale 

reiser til fjordkyssende reiser i områdene rundt ny bru.» 

«Flere rundt den nye kryssingen bytter reisemål og begynner å krysse fjorden. Løsningene vil ikke 

medføre en vesentlig utvidelse av omlandet som i referansesituasjonen krysser Oslofjorden i 

Oslofjordtunnelen.» 

 

Figur 19 Med ny kryssing ved Moss – Horten (K3 eller K4) vil trafikk på riksvei 23 reduseres. Særlig lange reiser (-62 %) 

og trailere (-26 %). 
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Figur 20 Ved E18 Sandvika Vest vil bro RV23 i forhold til tunnel redusere trafikken med kun 103 kjøretøy/døgn fra 

108109 kjøretøy/døgn. Altså en reduksjon på kun ca. 0,1 prosent. 

 

 

Figur 21 Ved E18 Sandvika Vest vil bro ved Moss – Horten (K3) redusere trafikken med hele 11511 kjøretøy/døgn fra 

111399 kjøretøy/døgn. Altså en reduksjon på hele ca. 10,3 %. 
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5. Vegvesenets arbeidsdokument 01.02.2013 
I Vegvesenets utredning tidlig i prosessen i februar 2013 til minister Arnstad ble det for bru og tunnel 

forutsatt brukt samme kroneverdi i statlige midler. Dette ga bompengeandeler for nytt tunnelløp lik 68 % 

(bompengetakst 50 kr) mens det for broalternativer ble 85-90 % (bompengetakst 150-225 kr) på grunn av 

høyere investeringskostnad. Begge med ÅDT lik ca 7500 på grunn av trafikkavvisning. 

I KVU-rapport til minister Solvik-Olsen i november 2014 er det i bompengeberegninger for kryssinger ved bro 

E6 Vestby – E18 Vestfold og tunnel E6 Moss – E18 Vestfold beregnet med lik bompengeandel. Ved Vestby 

med bompengeandel 48% (takst 75kr eller 150kr, fremgår ikke) og ved Moss med bompengeandel 46% 

(takst 150kr). 

For kryssing lengst nord, E6 Frogn – Røyken, er det ikke utført en samfunnsnytteberegning med bompenger. 

Det er beregnet bompengeandeler. For bro 4 milliarder i bompenger delt på 13 milliarder for betongbru 

uten sykkelvel (P50) blir bompengeandel 31% (takst 55kr) og for tunnel 2,4/3,5 = 69% (takst 55kr). 

Det antas P50 over 15 år og 15% økning som en forlengelse av bompengeperioden. Med lik bompengeandel 

69% (som tunnel) blir kostnad hengebro med sykkelvei (P50) 16,3 milliarder og bompenger på hele 11,2 

milliarder. 

Antar man som i figur under et nedre nivå på ÅDT lik 7500 og lik sammenheng takst/bompengebidrag vil 

taksten bli som følger: En takst på 300 kr/passering for å ta inn 11,2 milliarder i bompenger. 

 

Figur 22 Bompengevurdering 01.02.2013 
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Utdrag av tekst: 

 

 

 


