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FORORD 
Denne rapporten beskriver virkninger av Revidert avtale Oslopakke 3 av 
5.6.2016 (RA2016) med Tilleggsavtale inngått 13.6.2017 (TA2017). 

Rapporten presenterer samlede virkninger av prosjektporteføljen av 
samferdselstiltak i Revidert avtale 2016, sammen med nytt trafikant-
betalingssystem vedtatt i Tilleggsavtalen 2017. Faglig utredningsarbeid som har 
vært gjort underveis i prosessen som støtte til forhandlingene, er dokumentert i 
egne vedlegg.  

Analysene er gjennomført av COWI med bistand fra Transportanalyse AS, NILU 
og Norsk regnesentral. NILU har hatt ansvar for analyser av effekter på 
luftkvalitet og klima. Norsk Regnesentral har bidratt med analyser av 
teknologistatus for veiprising basert på satellittbaserte navigasjonssystem. 
Transportanalyse AS har hatt hovedansvaret for transportmodellanalysene, med 
støtte fra medarbeidere i COWI.  

COWI har hatt ansvaret for analyse av effekt på kjøretøypark, proveny, 
byutvikling, verdiskapingseffekt og den samfunnsøkonomiske analysen.  

Olav Fosli, CIVITAS har bidratt i utarbeidelsen av rapporten.  
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Sammendrag  

Rapporten beskriver virkninger av porteføljen av samferdselstiltak og nytt 
trafikantbetalingssystem i Revidert avtale Oslopakke 3 av 5.6.2016 med 
Tilleggsavtale av 13.6.2017. I tillegg dokumenterer rapporten utredninger som 
ligger til grunn for avtalene.  

Det er vedtatt økt satsing på tiltak for kollektivtrafikk og sykkel samt innføring 
av tids- og miljødifferensierte bompenger, bomsnitt på bygrensen og Indre Ring 
som går langs Ring 2 med armer mot Sinsen, Trosterud og Bygdøy.  

Dette systemet er beregnet å gi følgende virkninger:  

› 16 prosent mindre trafikk over bomsnittene i 2020 sammenlignet med 
dagens trafikk. Høyere avvising av trafikk i rush og i de nye bomsnittene.  

› 11 prosent nedgang i trafikkarbeidet i Oslo i 2020 sammenlignet med 
Referanse2020. Det er beregnet trafikknedgang over hele byen. Størst 
nedgang er forventet i indre by øst, sentrum, Oslo nord, nordøst og sør.  

› Nullvekstmålet for personbiltrafikk nås samlet for Oslo og Akershus.  

› Bedre luftkvalitet. Nedgang i antall personer som forventes å bo i områder 
med overskridelser av grenseverdiene for NO2 i 2020 sammenlignet med 
dagens situasjon og Referanse2020.  

› 9 prosent redusert klimagassutslipp sammenlignet med Referanse2020, 16 
prosent nedgang sammenlignet med dagens situasjon. 

› Økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, næringstrafikk og øvrig vegtrafikk 
inkludert gående og syklende.  

› God samfunnsøkonomi, netto nytte 60 mrd. 2016-kr og netto nytte per 
investert krone er 1,20  

Revidert avtale Oslopakke 3 av 5.6.2016 med Tilleggsavtale av 
13.6.2017  
I Revidert avtale for Oslopakke 3 inngått 5. juni 2016 (RA2016) ble det vedtatt 
en prosjektportefølje som innebærer økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel, 
samt innføring av et nytt trafikantbetalingssystem. 

Det ble samtidig vedtatt å innføre tids- og miljødifferensierte takster basert på 
eksisterende bomsnitt i Oslo og Bærum, supplert med nye bomsnitt på 
bygrensen i nordøst og sør. I tillegg ble det vedtatt å utrede forslag til nye 
innkrevingspunkter i Oslo. 

I arbeidet med å utrede nytt trafikantbetalingssystem er det vurdert alternative 
konsept. Basert på foreliggende utredninger ble et nytt trafikantbetalingssystem 
vedtatt innført i tre trinn i Tilleggsavtalen for Oslopakke 3 av 13.6.2017 
(TA2017).  

Det nye trafikantbetalingssystemet inneholder vesentlige endringer fra dagens 
bompengesystem, og er et viktig virkemiddel for å nå målene for Oslopakke 3. 
Trafikantbetalingen bidrar til å finansiere viktige samferdselstiltak, og til å 
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regulere biltrafikken, påvirke reisevaner og stimulere til raskere overgang til 
utslippsfri transport.  

Mål for trafikantbetalingssystem  
Overordnet mål er å bidra til "et transportsystem som er sikkert, fremmer 
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet".  

Staten og Akershus fylkeskommune arbeider etter nullvekstmålet som sier at 
veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Oslo 
kommune har som mål å redusere all veitrafikk med 20 prosent innen 2019, og 
med en tredel innen 2030. Dette er svært ambisiøse mål, ikke minst i lys av 
forventet befolkningsvekst.  

I arbeidet med nytt trafikantbetalingssystem er det lagt vekt på: 

› Redusert vegtrafikk i Oslo og nullvekstmålet samlet for Oslo og Akershus 

› Bedre luftkvalitet  

› Redusere klimagassutslipp 

› Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, syklende, gående, nærings-
trafikk og øvrig trafikk 

› Mer rettferdig fordeling av bompengekostnadene  

› Proveny på om lag 4,5 mrd. kroner (2016-verdi) pr år 

› Mål om 15 prosent nedgang i trafikk over bomsnittene 

› Systemet bør være lett å forstå og kommunisere. 

Vurderte alternativer 
Det har vært gjennomført omfattende utredninger for å fremskaffe et faglig 
grunnlag for beslutninger om nytt trafikantbetalingssystem. Mange ulike konsept 
er vurdert i søket etter alternativer som bidrar til best måloppnåelse. Det er lagt 
vekt på målet om å redusere veitrafikken i områder med dårlig luftkvalitet og 
mye kø uten å flytte trafikk og ulemper fra trafikken til andre bydeler.  

Det har også vært vektlagt å finne et system som fordeler byrdene på flere 
trafikanter ut fra et rettferdighetsprinsipp og måloppnåelse. Når flere bilturer 
omfattes av trafikantbetaling, vil flere få insentiver til å tilpasse reisevaner og 
bilpark i tråd med målene.  

Tre ulike tilnærminger er anvendt: 

A. Strekningsbasert trafikantbetalingssystem basert på satellittnavigasjon 
(veiprising)  

B. Bomsnittbasert trafikantbetalingssystem med ny vurdering av plassering av 
alle bomsnitt 

C. Optimalisering av dagens trafikantbetalingssystem og innføring av 
supplerende bomsnitt i Oslo 

Et strekningsbasert trafikantbetalingssystem (satellittbasert) kan utformes slik 
at alle bilturer i Oslo må betale. Takstene kan variere i ulike soner av byen, 
f.eks. med en høy takst i Indre by og en lavere takst i de ytre bydelene.  

Det er teknologisk mulig å utvikle et system som kan brukes i Oslo, men det 
finnes per i dag ikke et ferdig kommersialisert system for veiprising for både 
lette og tunge kjøretøy som kan innføres våren 2019.  
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Utredningene har ikke identifisert alternativer uten dagens bomring som gir 
bedre måloppnåelse enn alternativer som bygger videre på vedtatte bomsnitt. 
Dagens bomring og bomsnitt på bygrensen fanger opp en stor del av trafikken 
på hovedveinettet, men halvparten av de interne reisene i Oslo passerer ikke et 
bomsnitt.  

Tre av fire interne reiser i Oslo som ikke passerer et bomsnitt, foregår innenfor 
dagens bomring. I dette området er det store utfordringer med trafikk og 
luftkvalitet. Det er bakgrunnen for anbefalinger om nytt bomkonsept langs Ring 
2 med «armer» mot Sinsen, Trosterud og Bygdøy.  

Vedtatt takstsystem innføres i tre trinn 

Trinn 1 
› Trinn 1 med tids- og miljødifferensierte bompenger i dagens bomring i Oslo 

gjennomføres etter planen 1.10.2017 med takster vedtatt i Revidert avtale 
2016, prisjustert til 2017-kr.  

› Takstene i Bærumssnittet fortsetter på dagens nivå (følger konsumpris-
indeksen) inntil Trinn 2 innføres. 

 

Tabell 1 Nye enveis takster i Osloringen i Trinn 1 (2016-kr): 

 

Trinn 2 
› Mål om oppstartstidspunkt 1.3.2019.  

› Det innføres supplerende bomsnitt på bygrensen fra Romerike og Follo og 
langs Ring 2 med armer kalt Indre ring.  

› Det innføres toveis innkreving i dagens Osloring og Indre Ring. Bygrense-
snittene har enveisinnkreving inn mot Oslo. 

› Det innføres felles timesregel for Oslosnittene (dvs. felles timesregel for 
dagens Osloring og Indre Ring) og egen felles timesregel for alle 
bygrensesnittene 

› Hydrogenkjøretøy er fritatt for bompenger i avtalen 

› Rushtidstillegg kreves ikke inn lørdager, søndager, helligdager/offisielle 
fridager og i juli måned. 
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Tabell 2 Takster for lette kjøretøy fra og med Trinn 2 (1.3.2019) (2016-kr): 

 
Tabell 3 Takster for tunge kjøretøy fra og med Trinn 2 (1.3.2019) (2016-kr) 

 

Trinn 3 
› Det er et mål at Trinn 3 gjennomføres fra 1.3.2020.  

› Takstene for lette elbiler (hydrogenkjøretøy fortsatt fritatt) økes til kr 10 
utenom rush og kr 15 i rush. Det er ikke forutsatt endringer for øvrige 
kjøretøygrupper i Osloringen og bygrensesnittene.  

› Takstene i Indre Ring skal tas opp til fornyet vurdering før innføringen av 
Trinn 3. 

 

Utvikling i kjøretøyparken 
Personbilmarkedet er i sterk endring. Antall elbiler og ladbare hybrider har økt 
kraftig senere år, mens antall dieselbiler gikk ned i 2016. For varebiler har det 
imidlertid vært mindre endringer. 

Det er utviklet ulike scenarier utviklingen i kjøretøyparken. Med innføring av 
miljødifferensierte avgifter er det estimert en forsert økning i elbilandelen og 
andelen tunge kjøretøy som tilfredsstiller de strengeste miljøkravene (Euro VI). 
Dette er lagt til grunn i analysene av bompengeinntekter, luftkvalitet og 
klimagassutslipp. 

Effekt på trafikken i 2020 
Det er beregnet at det på kort sikt kan forventes om lag 11 prosent reduksjon i 
trafikkarbeidet (kjøretøy-kilometer) på veinettet i Oslo som følge av nytt 
trafikantbetalingssystem (Tiltak2020) sammenlignet med en referansesituasjon 
med videreføring av dagens ordning (Referanse2020). Det er ved denne 
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sammenligningen ikke tatt hensyn til at trafikantene på sikt vil tilpasse seg 
trafikantbetalingen ved blant annet å bytte bosted eller arbeidssted. 

I Akershus vil reduksjonen være på om lag 2 prosent. Samlet for Oslo og 
Akershus kan man forvente en reduksjon i kjøretøykilometer på om lag 4 
prosent. 

Figur 1:  Endring i trafikkarbeid i Tiltak 2020 sammenlignet med Referanse 2020 og 
Dagens 2014, kortsiktige virkninger. Beregnet med kombinasjon av 
Matrisemodell og RTM23+.  

Dersom en sammenligner med dagens situasjon (2014), er det beregnet en 
nedgang trafikkarbeidet i Oslo på 3 prosent, men økning i Akershus på 5 
prosent. Samlet for Oslo og Akershus gir dette en økning i trafikkarbeidet på 3 
prosent over 6 år fra 2014 til 2020. Dette utgjør en økning på om lag 0,5 
prosent årlig. Tallene inkluderer næringstrafikk som er holdt utenfor 
nullvekstmålet.  

Tatt i betraktning at prognosen inneholder næringstrafikk, samt at virkningene 
av forbedret sykkelveinett, endret parkeringspolitikk og arealbruk ikke er med i 
analysen, indikerer dette at Reviderte avtale for Oslopakke 3 fra 2016 med 
Tilleggsavtale 2017 vil føre til redusert veitrafikk i Oslo sammenlignet med 2014 
og at en vil nå nullvekstmålet for personbiltrafikken samlet for Oslo og Akershus 
frem mot 2020. 
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Figur 2: Endring i trafikkarbeid fra Referanse2020 til Tiltak2020, fordelt på bydeler i 

Oslo. (Beregnet med kombinasjon av Matrisemodell og RTM23+). 

Det er beregnet trafikkreduksjon i alle deler av Oslo i 2020 sammenlignet med 
Referanse2020. Figur 2 viser at det er ventet størst nedgang i indre by øst. Det 
forventes også betydelig effekt i ytre bydeler i nord, nordøst og sør samt i 
sentrum og indre by vest. 

 
Kartet i figur 3 viser beregnete trafikkendringer fordelt på vegnettet. Den viser 
at de aller fleste veier i Osloområdet er ventet å få betydelig trafikknedgang som 
følge av innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (Tiltak2020) 
sammenlignet med Referanse2020.  
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Figur 3: Forventede kortsiktige trafikkendringer på vegnettet som følge av Tiltak 2020 

sammenlignet med Referanse 2020. Breddeproporsjonale bånd viser endring i 
yrkesdøgntrafikk (grønt=trafikkreduksjon, rødt=trafikkøkning). Tallene angir 
endring i prosent. 

Det er forventet størst nedgang i antall kjøretøy på hovedveinettet, særlig Ring 
3, E6 i Groruddalen, E6 sørover samt E18 gjennom sentrum. Det er også ventet 
betydelig trafikkreduksjon på rv. 163 Østre Aker veg, rv. 4 Trondheimsveien, 
Ring 2 og store deler av øvrig vegnett i Indre og Ytre by.  

Trafikknedgangen innebærer bedre fremkommelighet på veinettet sammenlignet 
med referansesituasjonen. Bedre fremkommelighet kommer næringstrafikk, 
busstrafikken og øvrig veitrafikk til gode, inkludert gående og syklende. 
Redusert veitrafikk og mindre køkjøring gir redusert lokale utslipp og 
klimagassutslipp. 

Effekt på trafikken i 2036 
Biltrafikken er beregnet å øke med om lag 22 prosent i Oslo frem til 2036 med 
videreføring av dagens transportsystem (Referanse2036). Med nytt 
trafikantbetalingssystem og tiltakene i Revidert avtale 2016 (Tiltak2036), er det 
beregnet at trafikkveksten i Oslo blir om lag 7 prosentpoeng lavere. Redusert 
vekst i trafikkarbeid skyldes kombinasjonen av flere tiltak som nytt 
trafikantbetalingssystem, Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og 
fremkommelighetstiltak for buss og trikk.  



 

 

 

      

   VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3 13 

     

I Akershus er det beregnet liten forskjell mellom Tiltak2036 og Referanse2036. 
Dette har blant annet sammenheng med at det ikke er lagt til grunn nye 
bomsnitt i Akershus utover det som blir etablert for å finansiere ny E18 i 
Vestkorridoren. Viktige tiltak som "Kollektivtransport på Nedre Romerike" har 
ikke vært tilstrekkelig avklart til å kunne legges inn i transportmodellen.  

 

Figur 4: Endring i trafikkarbeid fra 2014 til 2036, Referanse og Tiltak 

Effekter på luftkvalitet og klima 
NILU har beregnet effekter på luftkvalitet og klimagassutslipp i 2020 av nytt 
trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (Tiltak2020).  

Beregningene viser at Tiltak2020 vil gi en del reduksjoner i utslipp fra 
vegtrafikken i modellområdet som dekker Oslo og Bærum samt deler av Follo og 
Romerike. Sammenlignet med Referanse2020 er reduksjonene:  

› NOx: 12 prosent 

› CO2: 9 prosent  

› PM10: 4 prosent 

› PM2.5: 7 prosent  

På grunnlag av utslippsberegningene er det beregnet konsentrasjoner og antall 
personer som rammes av forurensningsnivåer over grenseverdiene gitt i 
forurensningsforskriften. 

Nytt trafikantbetalingssystem vil føre til en reduksjon i NO2-konsentrasjonene i 
hele byområdet inkludert omegnskommunene til Oslo. Spesielt stor reduksjon er 
beregnet for Groruddalen, Hovinbyen, Indre by øst og i et bredt belte langs Ring 
3 fra Nydalen til Manglerud og videre sørover langs E6. Selv om risikoen for 
overskridelser av grenseverdiene reduserer betydelig sammenlignet med 
Referanse2020, vil det fortsatt være fare for overskridelser enkelte steder som 
langs E6 i Groruddalen og Ring 3 ved Sinsen. 

Antall personer som i 2020 bor i områder med overskridelser for NO2 reduseres 
fra 6000 i Referanse2020 til 1500 personer i Tiltak2020, en nedgang på 75 
prosent som følge av endret takstsystem. NO₂-konsentrasjonen og den romlige 
fordelingen av disse, samt antall eksponerte, vil variere fra år til år på grunn av 
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variasjoner i meteorologi, men tiltaket vil uansett gi en betydelig reduksjon. 
Nivåene for NO₂ vil fortsatt ligge tett opp mot grenseverdiene i deler av Oslo 
sentrum og langs Ring 3 ved Sinsen. Små endringer i disse områdene kan 
potensielt gi relativt store utslag i befolkningseksponeringstallene. 

Det er beregnet liten effekt for konsentrasjonen av de aller minste 
svevestøvpartiklene i lufta (PM2.5) siden trafikk utgjør en mindre andel av disse 
utslippene. Det er beregnet mer effekt på årsmiddelet for PM10. Det er mest 
effekt i de områdene med størst trafikkreduksjon og hvor trafikk utgjør en større 
del av utslippene. Dette omfatter i stor grad de samme områdene som får 
redusert NO2-nivåene, dvs Groruddalen, Hovinbyen og områder langs Ring 3 og 
E6 fra Nydalen til Klemetsrud. 

Nytt trafikantbetalingssystem er beregnet å føre til 9 prosent redusert 
klimagassutslipp sammenlignet med Referanse2020. Dersom en sammenligner 
med dagens situasjon, er nedgangen 16 prosent.  

Luftkvalitetsberegningene som er presentert i kapittel 5.1 er basert på 
trafikkberegninger for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik de forelå per 
25.04.2017. De trafikale forskjellene mellom analysert alternativ og vedtatt 
trafikantbetalingssystem er vurdert til å være relativt små for 2020, og det er i 
dette kapitlet foretatt en vurdering av hvordan RA2016/TA2017 vil påvirke 
luftkvaliteten sammenlignet med beregningene fra april. 

Følgende antagelser er lagt til grunn for vurderingen:  

• Ingen endring i bilparksammensetningen mellom de to scenariene.  
• Basert på estimerte overordnede tall for trafikk (kjørte kilometer), er det 

antatt at RA2016/TA2017 totalt for hele Oslo vil gi 1 prosent større 
nedgang i trafikkarbeid enn trafikkprognosene som lå til grunn for 
beregningene i AirQUIS/EPISODE.  

• Trafikkendringen på 1 prosent fordeler seg likt over alle kjøretøyklasser 
 

RA2016/TA2017 gir litt større trafikkreduksjon i bydelene i Indre by, og noe 
mindre trafikkreduksjon på Ring 3 ved Sinsen og på E18 og E6 i sør enn trafikk-
beregningene fra april 2017. 

Bompengeinntekter og -passeringer 
Vedtatt trafikantbetalingssystem er beregnet til å gi brutto bompengeinntekter 
på 4,5 mrd. kr i Trinn 2 i 2019 og 4,7 mrd. kr i Trinn 3 i 2020 (helårseffekt). 
Beregningene tar hensyn til forventet utvikling i kjøretøypark og trafikk.  

Sammenlignet med dagens trafikk, er det beregnet en nedgang i antall 
passeringer over bomringen i Oslo på ca. 14 prosent i rush og 9 prosent utenom 
rush i Trinn 3 i 2020. Samlet reduksjon i antall passeringer over alle bomsnitt 
over et virkedøgn er beregnet til om ca. 16 prosent i sum begge retninger. 
Tilsvarende tall for trafikkavvisning som følge av innføring tids- og 
miljødifferensierte takster (Trinn 1) er beregnet til ca. 7 prosent. 
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Figur 5: Beregnet trafikkendring (ÅDT) i forhold til i dag innen hver kjøretøygruppe over 
Osloringen i 2020 (Trinn 3). 

Antall kjøretøy med store utslipp er beregnet å gå kraftig ned sammenlignet 
med i dag. Antall tunge biler med Euro V eller lavere er beregnet å gå ned med 
to tredeler og lette dieselbiler med rundt en firedel i 2020 sammenlignet med i 
dag. Det er forventet nesten en dobling i antall lette nullutslippsbiler gjennom 
Osloringen. I 2017 utgjør disse om lag 12 prosent av alle passeringene med 
kjøretøy under 3500 kg, mens det er ventet at denne andelen øker til 24 prosent 
i 2020.  

Samfunnsøkonomisk analyse og ringvirkninger 
Samfunnsøkonomiske analyser og verdiskaping (ringvirkninger) er vurdert i et 
langsiktig perspektiv basert på transportmodellberegninger (Tiltak2036). 
Analysene er basert på tiltaksporteføljen og nytt trafikantbetalingssystem avtalt 
i Revidert avtale 2016 og Tilleggsavtale 2017. 

Den reviderte avtalen er beregnet til å gi en økning i verdiskapingen på 2,6 
milliarder kroner årlig fra 2036 når tiltakspakken står ferdig. Det er i Oslo, Asker 
og Bærum, Nedre Romerike og Follo vi finner de største ringvirkningene. Dette 
har sammenheng med at disse områdene knyttes tettere sammen med 
tiltakspakken. Dette er områder med gode kollektivmuligheter, som gjør det 
lettere å velge bort bilreiser. Kollektivtilbudet blir betydelig bedre med revidert 
Oslopakke 3. Samtidig er dette også områder som vil oppleve betydelige 
køproblemer dersom Oslopakke 3 ikke realiseres. 

Trafikantbetalingen på veg, sammen med forbedringer i kollektivtrafikken, bidrar 
til at mange vil velge å reise kollektivt framfor med bil. Dette gir økt nytte for 
kollektivreisende, reduserte ulykkes- og miljøkostnader, samt redusert 
tilskuddsbehov for kollektivtrafikken. Den gjenværende vegtrafikken får bedre 
framkommelighet, både fordi det blir reduserte køproblemer og som følge av 
forbedringer i veginfrastrukturen. 

Nytt trafikantbetalingssystem gir en høyere nettonytte sammenliknet med kun 
dagens bomsnitt med tids- og miljødifferensierte satser og samme 
tiltaksportefølje. Det er trafikantnytten for kollektivpassasjerer som bidrar mest 
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til nytten. Biltrafikken har noe nytte av bedre framkommelighet, men 
trafikantbetalingen gjør at nettonytten for biltrafikken er negativ. 

Samlet sett gir gjennomføring av Revidert avtale med Tilleggsavtalen god 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nettonytte er beregnet til om lag 60 milliarder 
kroner. Dette kommer i tillegg til verdiskapingseffekten. Netto nytte pr investert 
krone er beregnet til 1,2. 
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1 Revidert avtale for Oslopakke 3 er 
grunnlaget for analysene  

1.1 Revidert avtale 2016 med Tilleggsavtale 2017 
Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og 
kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Partene i samarbeidet er Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Oslopakke 3 
trådte i kraft i 2008 og ble gjenstand for omfattende revisjon i 2012. 

Den 5.6.2016 ble det inngått en ny avtale for Oslopakke 3 (RA2016) som 
innebærer blant annet økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel og innføring av et 
nytt trafikantbetalingssystem. Trafikantbetaling skal i tillegg til å skaffe 
finansiering til porteføljen av samferdselstiltak i Oslopakke 3, også være et 
virkemiddel for å regulere veitrafikken, bedre fremkommeligheten og påvirke 
reisemiddelvalg og kjøretøypark for å bedre luftkvaliteten og redusere 
klimagassutslipp. 

I RA2016 ble det vedtatt å innføre miljø- og tidsdifferensierte takster i 
eksisterende bomring i Oslo og Bærumringen, samt å etablere nye bomsnitt på 
bygrensen inn mot Oslo fra Follo og Romerike. I tillegg ble det vedtatt å utrede 
nye innkrevingspunkter i Oslo. Det er gjennomført omfattende utredninger av 
alternativer for nye bomsnitt og veiprising som grunnlag for forhandlingene om 
en tilleggsavtale våren 2017. Partene inngikk tilleggsavtalen til Revidert avtale 
Oslopakke 3 av 5.6.2016 den 13.6.2017 (TA2017).  

I rapporten brukes forkortelsen RA2016/TA2017 som en betegnelse på Revidert 
avtale Oslopakke 3 av 5.6.2016 med Tilleggsavtale av 13.6.2017 (TA2017). 
RA2016/TA2017 inkluderer både vedtatt prosjektportefølje og nytt trafikant-
betalingssystem i Oslopakke 3.  

1.2 Analysene omfatter både prosjektporteføljen 
og nytt trafikantbetalingssystem 

Denne rapporten beskriver forventede virkninger av prosjektporteføljen i 
RA2016 og det nye trafikantbetalingssystemet vedtatt i tilleggsavtalen 
(TA2017). Utredningene som ble benyttet som grunnlag for forhandlingene om 
nye bomsnitt og nytt takstsystem i er dokumentert i egne vedlegg. I tillegg er 
det utarbeidet to fagrapporter som grunnlag for utredningen, "Teknologistatus 
GNSS. Utredning trafikantbetaling Revidert avtale Oslopakke 3 2016. NR Notat. 
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SAMBA 12/17. 7. april 2017" og "Framtidig trafikantbetaling Oslopakke 3 Effekt 
på lokal luftkvalitet. NILU rapport 30/2017". 

Analysene av effekter for trafikk og bompengeinntekter av nytt trafikant-
betalingssystem er gjort for år 2020. Trafikkmengder og -endringer omtalt i 
kapittel 3 og kapittel 4 kan ikke sammenlignes direkte. Beregningene som 
presenteres i kapittel 3 er utført i trafikkmodellen RTM23+. Trafikken fordeles 
her på veinettet og gir grunnlaget for utslipps- og spredningsberegninger. Disse 
beregningene inkluderer trafikkøkning som følge av befolkningsvekst. I RTM23+ 
er det ikke mulig å skille mellom ulike kjøretøykategorier med ulike 
bompengetakster. I kapittel 4 er det derimot ikke tatt høyde for noen generell 
trafikkøkning. For å ivareta en forsiktighet i provenyanslagene er det tatt 
utgangpunkt i dagens trafikk. Her er Fjellinjens trafikkregistreringer i 
bomstasjonene i 2014 lagt til grunn. Trafikkveksten etter 2014 er svært 
beskjeden, og ikke tatt hensyn til. Beregningene som presenteres i kapittel 4 er 
resultater av følsomhetsberegninger ved endrede bompengetakster for hver 
enkelt kjøretøykategori i en egen beregningsmodell. Denne (elastisitets-
)modellen gir kun trafikkmengder og -endringer over bomsnittene, og ikke på 
veinettet for øvrig. 

Analyser av langsiktige virkninger for trafikk, samfunnsøkonomi og verdiskaping 
(ringvirkninger) av nytt trafikantbetalingssystem og prosjektporteføljen fra 
RA2016/TA2017 er basert på transportmodellkjøringer for 2036.  

Urbanet Analyse har gjort analyser av blant annet fordelingsvirkninger, 
etterspørselseffekter for kollektivtrafikk av nytt trafikantbetalingssystem og 
virkninger av utbygging av sykkelveinettet. Dette arbeidet er dokumentert i 
egne rapporter.  

1.3 Økt satsing på kollektivtrafikk og sykkel i 
prosjektporteføljen 

Den reviderte avtalen inkluderer blant annet Fornebubane, nytt signal- og 
sikringsanlegg for T-bane og ny sentrumstunnel for T-banen. Videre inngår 
prosjekter som rv. 4 Kjul – Rotnes, E18 Vestkorridoren, E16 Sandvika – Wøyen 
og E6 Manglerudprosjektet i avtalen. Tiltak for kollektivtrafikk og sykkel har fått 
en høy prioritet. Andel bompenger som går til denne type tiltak er økt til 85 
prosent for perioden 2017–2036. Tiltakene er nærmere beskrevet i Revidert 
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avtale 20161. Hvilke tiltak som inngår i transportmodellberegningene og den 
samfunnsøkonomiske analysen framkommer av kapittel 3 og 8.  

1.4 Målene for nytt trafikantbetalingssystem  
Revidert avtale Oslopakke 3 2016 med tilleggsavtale 2017 (RA2016/TA2017) 
omtaler flere mål. Overordnet skal avtalen bidra til "et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet". 
Det gir ambisiøse mål som er knyttet til trafikk, miljø og verdiskaping.  

På trafikkområdet arbeider Staten og Akershus fylkeskommune etter 
nullvekstmålet som sier at veksten i persontransport skal tas med kollektiv-
trafikk, sykkel og gange. Oslo kommune har som mål å redusere all veitrafikk 
med 20 prosent innen 2019, og med en tredel innen 2030.  

Dette er svært ambisiøse mål for regionen samlet når man tar hensyn til 
forventet befolkningsvekst de kommende årene. Særlig Oslo kommunes mål for 
trafikkområdet vil kreve tøff virkemiddelbruk. Det har vært et ønske at nytt 
trafikantbetalingsystem skal gi størst mulig effekt på trafikken og årlige 
bompengeinntekter på om lag 4,5 mrd. 2016-kr.  

I utredningsarbeidet er det lagt vekt på at nytt trafikantbetalingssystem skal gi: 

› Mer rettferdig fordeling av bompengekostnadene  

› Redusert veitrafikk i Oslo og nullvekstmålet samlet for Oslo og Akershus 

› Bedre luftkvalitet  

› Redusere klimagassutslipp 

› Bedre fremkommelighet for mmkollektivtrafikk, syklende, gående, nærings-
trafikk og øvrig trafikk 

› Proveny på om lag 4,5 mrd. kroner (2016-verdi) per år 

› Mål om 15 prosent nedgang i trafikk over bomsnittene 

› Systemet bør være lett å forstå og kommunisere. 

1.5 Mange konsept utredet  
Vinteren 2016/våren 2017 ble det gjennomført omfattende utredninger for å 
fremskaffe et faglig grunnlag for beslutninger om nytt trafikantbetalingssystem i 
Oslopakke 3. Dette arbeidet er oppsummert i dette kapitlet. Se Vedlegg 1 og 2 
for mer detaljer. 

                                                

 
1 Fullstendig liste over tiltaksporteføljen er gjengitt i tabell 2 i Revidert avtale Oslopakke 3 for 2017 – 2036. 
Effektiv, sikker og miljøvennlig transport for en region i vekst. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. 5. 
juni 2016. 
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I søket etter det alternativet som best bidrar til å oppnå målene omtalt i kapittel 
1.4, er det vurdert en rekke ulike trafikantbetalingssystemer. Det er lagt vekt på 
målet om å redusere veitrafikken i områder med dårlig luftkvalitet og mye kø 
uten å flytte trafikk og ulemper fra trafikken til andre bydeler.  

Det har også vært vektlagt å finne et system som fordeler byrdene på flere 
trafikanter ut fra et rettferdighetsprinsipp og måloppnåelse. Når flere omfattes 
av trafikantbetaling, vil flere få insentiver til å tilpasse reisevaner og bilpark i 
tråd med målene.  

Tre ulike tilnærminger er anvendt: 

A. Strekningsbasert trafikantbetalingssystem (veiprising) basert på satellitt-
navigasjonssystem (GNSS) 

B. Bomsnittbasert trafikantbetalingssystem med ny vurdering av plassering av 
alle bomsnitt 

C. Optimalisering av dagens bomring med vedtatte endringer i RA 2016 og 
innføring av supplerende bomsnitt i Oslo 

A. Strekningsbasert trafikantbetalingssystem (veiprising)  
Norsk regnesentral har utarbeidet et notat2, se vedlegg 4, for Oslopakke 3 med 
vurdering av teknologiske muligheter for innføring av et trafikantbetalings-
system basert på ett globalt navigasjonssystem (GNSS) som for eksempel GPS.  

Det er teknologisk mulig å utvikle et system som kan brukes i Oslo, men det 
finnes per i dag ikke et ferdig kommersialisert system for både lette og tunge 
kjøretøy som kan innføres i Oslo. Det finnes noen land som har strekningsbasert 
trafikantbetalingssystem for tunge kjøretøy, men ingen har ennå innført dette 
for lette kjøretøy. Hittil har utstyret som brukes i tunge kjøretøy vært vanskelig 
å ta i bruk i personbiler.  

Singapore planlegger som første by i verden å innføre veiprising fra 2020 med 
ny teknologi. Strekningsbasert trafikantbetalingssystem (veiprising) er vurdert 
til ikke å være modent nok for innføring i Oslo før etter 2020, selv om 
teknologien utvikler seg svært raskt. 

Figur 1-1 illustrer veiprisingssystemet for tungtrafikk i Tyskland. 

                                                

 
2 Teknologistatus GNSS – Utredning trafikantbetaling i revidert avtale Oslopakke 3 2016. Anders Løland, NR, 7. 
april 2017. SAMBA 12/17. 
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Figur 1-1  Veiprisingsystem for tungtrafikk i Tyskland. Kilde: https://www.toll-
collect.de/en/toll_collect/service/download_center_1/downloadcenter.html  
 

Det er gjort noen enkle analyser av trafikale virkninger av veiprising med 
transportmodellen RTM23+. Ett GNSS-basert system kan utformes slik at alle 
bilturer i Oslo må betale. For å målrette effektene, kan takstene varieres i ulike 
soner av byen, f.eks. høy takst i deler av byen med dårlig luftkvalitet og stor 
trengsel på veinettet og lavere takster der biltrafikken gir færre ulemper.  

Analysene viser at dersom det aksepteres et høyere proveny enn 4,5 mrd. 
kroner per år som er lagt til grunn i RA2016/TA2017, kan det utformes et 
veiprisingssystem som reduserer trafikkarbeidet i Oslo som ønsket. Kostnadene 
for en tur-retur reise mellom Oslo og Akershus kan holdes på samme nivå som 
forutsatt i Trinn 3 i RA 2016, men provenyet vil sannsynligvis bli høyere enn 4,5 
mrd. kroner siden alle bilturer i Oslo vil måtte betale med en slik ordning. 

Veiprising vil kunne gi et mer målrettet og rettferdig trafikantbetalingssystem, 
men det er fortsatt en del tekniske og praktiske utfordringer som gjenstår å løse 
før et GNSS-basert system kan tas i bruk i Oslopakke 3.  

B – Ny vurdering av plassering av bomsnitt  
I tilnærming B er det vurdert om det ville gitt større måloppnåelse å fjerne 
dagens bomstasjoner og plassere nye bomsnitt helt uavhengig av hvor det står 
bomstasjoner i dag.  

I de analysene som er gjort, er det ikke framkommet noen konsept for 
plassering av bomstasjoner som gir bedre måloppnåelse enn alternativer som 
tar utgangspunkt i dagens bomring i Oslo og bomsnitt på bygrensen inn mot 
Oslo. Dagens bomring ble i sin tid utformet for å fange opp mest mulig av 
trafikken inn og ut av Oslo med færrest mulig bomstasjoner, mens 
bygrensesnittet mellom Oslo og Bærum ble etablert for å bidra til finansiering av 
transportsystemet i Vestkorridoren. 

https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/service/download_center_1/downloadcenter.html
https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/service/download_center_1/downloadcenter.html
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C. Optimalisering av vedtatt trafikantbetaling i RA2016 
Dagens bomring, Bærumssnittet og nye bomsnitt på bygrensen fra Follo og 
Romerike vil fange opp en stor andel av de lange bilturene til/fra og innen Oslo 
og bidra positivt til måloppnåelse. Nærmere analyser viser imidlertid at kun om 
lag halvparten av alle bilturer internt i Oslo passerer et bomsnitt i dag.  

Figur 1-2 viser at det mellom bygrensen og bomringen i vest er i underkant 
30 000 interne bilturer per dag. Mellom dagens bomring i nordøst og bygrensen 
mot Romerike er det om lag 36 000 interne bilturer per dag. Dette er omtrent 
samme nivå som mellom bygrensen mot Follo og bomringen i sør.  

 

Figur 1-2 Interne bilturer i Oslo, hvorav de oransje krysser bomringen, mens de gule ikke 
gjør det (Årsdøgntrafikk 2014) 

Som Figur 1-2 også illustrerer, er det mange interne bilturer innenfor dagens 
bomring som ikke krysser et bomsnitt. Dette er beregnet til 286 000 bilturer per 
dag som tilsvarer halvparten av alle interne bilturer i Oslo.  

Store deler av indre by, Hovinbyen, nedre del av Groruddalen og Manglerud 
ligger innenfor bomringen. Dette er områder som har store utfordringer med 
veitrafikk, luftkvalitet og kø. Det har derfor vært lagt stor vekt på å utforme et 
trafikantbetalingssystem som påvirker mer av denne trafikken, uten at 
biltrafikken overføres til andre bydeler. 

 

Totalt Oslo:   541  000 

ÅDT (Årsdøgnstrafikk) 2014  
Bilturer internt i Oslo 
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Figur 1-3 viser hvordan transportstrømmene ser ut når en også inkluderer 
trafikk som krysser bygrensen. Dersom en tar med både interne bilturer og turer 
som krysser bygrensen, gjennomføres det 955 000 bilturer i Oslo per dag.  

Om lag 50 prosent av disse turene krysser ett eller flere av dagens bomsnitt. 
Ved innføring av suppleringssnitt på bygrensen i nordøst og sør er det forventet 
at om lag 60 prosent av bilturene i og gjennom Oslo vil krysse ett eller flere 
bomsnitt. 

Av de resterende om lag 40 prosentene som ikke krysser et bomsnitt eller 
bygrensen, kjører om lag 30 prosent internt innenfor dagens bomring. Andelen 
som kjører mellom dagens bomring og bygrensen i vest er beregnet til tre 
prosent. Intern trafikk mellom dagens bomring og bygrensen i nordøst utgjør 
fire prosent av totaltrafikken. Det er samme andel som kjører internt mellom 
bomringen og bygrensen i sør.  

 

Figur 1-3 Bilturer internt i Oslo bilturer, samt bilturer som krysser bomringen og 
bygrensen (Årsdøgntrafikk 2014). Trafikken vist som gule sirkler krysser ikke et 
bomsnitt, alle øvrige piler vil krysse dagens bomring i Oslo eller bygrensen. 

I arbeidet med nytt trafikantbetalingssystem er det lagt vekt på at en større 
andel av Oslo-trafikken skal omfattes av trafikantbetalingssystemet, både for å 
ivareta et rettferdighetsprinsipp og for å bidra til mer miljøvennlig transport i 
Oslo. Siden tre firedeler av trafikken som ikke krysser et bomsnitt/bygrense 
befinner seg innenfor dagens bomring, har analyser av supplerende bomsnitt 
blitt konsentrert til dette området.  
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En rekke alternativer er testet ut med transportmodellen (se Vedlegg 1). For å 
unngå uheldig trafikale virkninger må det lages tette bomsnitt, slik at ikke andre 
bydeler får trafikkøkning.  

Anbefalt løsning er en ny indre bomring langs utsiden av Ring 2 med «armer» 
opp til Sinsen og Trosterud. Med denne løsningen er det beregnet at 76 prosent 
av bilturene i Oslo vil krysse ett eller flere bomsnitt den første tiden etter at de 
nye bomsnittene er innført. Etter en tid forventes det at flere tilpasser sine 
reisevaner med å endre målpunkt eller transportmiddel slik at andelen bilturer i 
Oslo som passerer bomsnitt reduseres til om lag 70 prosent. 

Bomring på utsiden av Ring 2 gir god måloppnåelse for store deler av Indre by. 
For å få god måloppnåelse også for områder langs Ring 3 og Hovinbyen, 
Manglerud mv., er det lagt et bomsnitt fra Ring 2 fra Grünerløkka langs 
Torshovdalen til Sinsen/Grefsen og ett fra Vålerenga til Trosterud via Bryn (jf. 
Figur 1-4).  

Den endelige lokaliseringen av nye bomstasjoner vedtas etter at det er 
gjennomført en høringsprosess i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.   

1.6 Vedtatt nytt tids- og miljødifferensiert 
trafikantbetalingssystem innføres i tre trinn 

I RA 2016 fra juni 2016 ble det vedtatt å innføre nytt tids- og miljødifferensiert 
trafikantbetalingssystem for Oslopakke 3, nye bomsnitt på bygrensen fra 
Romerike og Follo slik som det i dag er fra Bærum, og at det skulle utredes nye 
innkrevingspunkt i Oslo. Tabell 1-1 under viser takstene i trafikantbetalingen for 
ulike kjøretøygrupper i og utenfor rush for de enkelte trinnene slik det ble 
vedtatt i RA2016. Til sammenligning var takstene i bomringen i Oslo 33 kroner 
for lette biler og 99 kroner for tunge kjøretøy per juni 2016.  

Tabell 1-1: Bompengetakster i Osloringen i Revidert avtale Oslopakke 3 2016 (2016-kr). 
Trinn 2 og 3 er endret i Tilleggsavtalen av 13.6.2017, jf. omtale under. 

 

Kjøretøygrupper  Merknad 

Takster Osloringen 
2016-kr 

Diesel
Normal-

takst
Null-

utslipp
Euro V og 

eldre
Euro VI

Null-
utslipp

Trinn 1  1.3.2017 – 31.12.2017

Utenom rush 48 43 0 160 100 0

Rush (0630-0900 og 
1500-1700)

58 53 0 190 130 0

Trinn 2 1.1.2018 – 31.12.2019

Utenom rush 48 43 10 160 100 0

Rush (0630-0900 og 
1500-1700)

58 53 20 190 130 0

Trinn 3  Fra 1.1.2020 -
Utenom rush 48 43 20 160 100 0

Rush (0630-0900 og 
1500-1700)

58 53 30 190 130 0

 Lette kjøretøy 
<3500 kg 

 Tunge kjøretøy 
>3500 kg 

 Nye takster i Osloringen. 
Bærumssnittet beholder dagens 
takster.  

 Innføring av suppleringssnitt. 
Fortsatt fritak for tunge null-
utslippskjøretøy. Lav takst for 
lette nullutslippskjøretøy  

 Økte takster nullutslipp  
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I avtalen er det forutsatt at lette hydrogenbiler beholder nulltakst sammen med 
tunge nullutslippskjøretøy (både batterielektriske og hydrogen). Rushtillegg 
kreves ikke inn på lørdager, søndager, offisielle helligdager/fridager og juli 
måned. 

I RA2016 ble det vedtatt å utrede nytt trafikantbetalingssystem. Disse 
utredningene omtales i forrige kapittel og dannet grunnlag for vedtak i 
Tilleggsavtale av 13.6.2017 (TA2017) som innebærer en del endringer av Trinn 
2 og Trinn 3 omtalt under. 

I RA2016 ble det forutsatt at brikkerabatten på 10 prosent for alle kjøretøy med 
Autopass-avtale skulle videreføres. I tråd med nasjonale føringer er 
brikkerabatten endret til 20 prosent for lette kjøretøy og 0 prosent for tunge 
kjøretøy fra og med Trinn 2 i TA2017. 

Det har vært behov for noe mer tid for å implementere de ulike trinnene enn 
forutsatt i RA2016. Trinn 1 innføres høsten 2017 prisjustert til 2017-kr, mens 
innføring av Trinn 2 med nye bomsnitt og nytt takstsystem er planlagt i mars 
2019. Det er et mål å innføre nye bomsnitt på bygrensen og Indre Ring i Oslo 
samtidig. 

 

 

Figur 1-4 Avtalte bomsnitt i Trinn 2 og Trinn 3 i Tilleggsavtale Oslopakke 3 13.6.2017 
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I TA2017 ble det vedtatt å etablere en Indre Ring (merket rødt på kartet i Figur 
1-4) i tillegg til nye bomsnitt på bygrensen i nordøst og sør. Den indre 
bomringen går på utsiden av Ring 2 og langs to "armer". En arm går fra 
Grünerløkka mot Sinsen-Grefsen og en annen fra Gamlebyen mot Trosterud via 
Bryn. I tillegg er det avtalt et bomsnitt for trafikk til og fra Bygdøy.  

I bygrensesnittene er det forutsatt enveisinnkreving. I Oslo bomring og Indre 
Ring er det forutsatt toveis innkreving. 

I TA2017 beskrives det nye trafikantbetalingssystemet på følgende måte:  

A. Trinn 1 planlegges gjennomført 1. oktober 2017 med de takster som følger 
RA 2016, prisjustert til 2017-kr. Takstene i Bærumssnittet skal ikke endres 
i Trinn 1 (unntatt konsumprisindeks-justering), men fortsetter på dagens 
nivå inntil Trinn 2 innføres. 

 
B. Det er et mål at Trinn 2 gjennomføres fra 1. mars 2019. Partene er enige 

om at Trinn 2 består av følgende elementer: 

i. Konsept Ring 2 med armer («Indre Ring») gjennomføres fra 1. mars 
2019. 

 

Tabell 1-2 Takster for lette kjøretøy fra og med Trinn 2 (1.3.2019) 

 

*Hydrogenkjøretøy er fritatt for bompenger i avtalen 

Tabell 1-3 Takster for tunge kjøretøy fra og med Trinn 2 (1.3.2019) 

 

Partene er enige om å ta opp takstene i Indre Ring til fornyet vurdering før 
innføringen av Trinn 3 (1.3.2020). 
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Partene legger til grunn satsene for Trinn 2 i tabellene ovenfor. Partene 
forutsetter videre at det foretas nye provenyberegninger på basis av det som  
nå er avtalt før innføring av Trinn 3. 

ii. Det innføres toveis innkreving i dagens Osloring og Indre Ring fra og 
med iverksettelse av Trinn 2. 

iii. Ved utforming av taksttabellen tas det utgangspunkt i halv takst av 
avtalte takster i RA2016. Takstvedtak gjøres på hele kronebeløp. 

iv. For lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy) innføres 
takst fra 1. mars 2019 med kr. 5 hver veg utenom rush/kr. 10 hver 
veg i rush. Takstene skal økes til kr. 10 hver veg utenom rush/kr. 15 
hver veg i rush i Trinn 3 fra 1. mars 2020. 

v. Som følge av innføring av toveis innkreving økes dagens månedstak 
på antall passeringer i Osloringen og Indre Ring fra 60 til 120. 

vi. Bygrensesnittene (Follo, Romerike og Bærumssnittet) skal ha enveis 
innkreving fra innføringen av Trinn 2. Fra Trinn 2 skal 
Bygrensesnittene ha samme takster. Disse bomsnittene beholder 
månedstak på 60. 

vii. Rushtidstillegg kreves ikke inn lørdager, søndager, 
helligdager/offisielle fridager og i juli måned. 

viii. Justering av takstene basert på endringer i konsumprisindeks 
fortsetter i henhold til gjeldende praksis. Prisjustering gjøres årlig av 
alle takstgruppene for lette og tunge kjøretøy. 

ix. Det innføres felles timesregel for Oslosnittene (dvs dagens Osloring og 
Indre Ring). 

x. Det innføres felles timesregel mellom alle Bygrensesnittene. 

xi. I tilknytning til høringen om de nye bomplasseringene er partene enige 
om å vurdere om de foreslåtte bomplasseringer (Bygrensesnitt og 
Indre Ring) medfører særskilte ulemper. Spesielt skal det sees 
nærmere på om bomplasseringene deler boligområder på en særs 
uheldig måte, f.eks. at beboere ikke kan nå grunnleggende 
servicefunksjoner uten å passere en bom. Beslutning om endelige 
bomplasseringer vil bli tatt etter at høringsrunder er gjennomført. 
 

C. Det er et mål at Trinn 3 gjennomføres fra 1. mars 2020 
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2 Utvikling i kjøretøyparken  

2.1 COWIs bilvalgsmodell  
COWIs bilvalgsmodell har tidligere blitt brukt for å vurdere effekten av innføring 
av miljødifferensierte takster i bomringen, og er utførlig beskrevet i rapportene 
"Trafikantbetaling – revidert Oslopakke 3" fra desember 2015 og i "Revidert 
Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn" fra oktober 2016. 

Bilvalgsmodellen er oppdatert med nye bestandstall fra SSB publisert 28.3.2017. 
Det er også gjort nye vurderinger av salg av elbiler og ladbare hybridbiler både 
for personbiler og varebiler.  

Bilvalgsmodellen er i utgangspunktet laget for å beregne forholdet mellom 
personbiler som går på bensin og diesel, og hvordan dette bildet vil utvikle seg 
framover. Den observerte endringen i utviklingen mellom diesel og bensin fører 
til at den oppdaterte modellen gir en noe lavere markedsandel for diesel enn 
tidligere modellkjøringer.  

Vi har også fått oppdatert informasjon om andelen bompasseringer med elbiler, 
som gir grunnlag for å endre forholdet mellom bompasseringer med elbil og 
andel elbiler i bilbestanden i modellen. Andelen elbiler som passerer dagens 
bomsnitt er 75 prosent høyere enn andelen elbiler i bilparken i Oslo og 
Akershus. 

2.2 Stor endring i bilparken 2013–2016 

Personbiler 
Personbilmarkedet er i sterk endring. Samtidig med at utviklingen av elbiler og 
ladbare hybridbiler skyter fart, er det innført forbud mot kjøring med dieselbiler 
på enkeltdager med høy luftforurensning i Oslo, og det er innført økt 
veibruksavgift for dieselbiler. Dette sammen med varsling om innføring av 
miljødifferensierte bompenger er trolig medvirkende årsaker til at salget av 
dieselbiler har gått betydelig ned. Ser vi på kostnadene, så er dieselbiler fortsatt 
rimelige i drift, både fordi de gjennomgående er mer energieffektive enn 
bensinbiler og fordi pumpeprisen for diesel er lavere enn for bensin.  

De nye bestandstallene for kjøretøy fra SSB, viser en utvikling med betydelige 
endringer i kjøretøypark fra 2015 til 2016 for Oslo og Akershus. 

 



 

 

 

     

 30  VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3   

    

 

Figur 2-1 Endring i personbilbestand for ulike drivstoff, Oslo og Akershus. Datakilde: SSB 
og OFV 

Endringene i bilbestanden er små i forhold til det totale antallet biler (620.000 
biler i Oslo og Akershus per 31.12.2016), men endringene er avgjørende i 
forhold til hva vi tror om fremtidig bilsalg. Selv store endringer i salget vil ha 
liten endring i kjøretøysammensetningen på kort sikt.  

Vi ser av Figur 2-1 at økningen i antall elbiler i 2016 er noenlunde lik 2015, 
mens ladbare hybridbiler har fått et kraftig løft. Vi ser i tillegg at antall 
dieselbiler gikk kraftig ned i 2016, mens det var en økning i bensinbiler for 
første gang på mange år. Nedgang skyldes vraking og eventuelt netto "eksport" 
av dieselbiler ut av Oslo og Akershus. I Oslo og Akershus vrakes det om lag 
20.000 biler årlig, mens nybilsalget er på om lag 40.000 biler. 

Varebiler 
Når det gjelder varebiler, ser vi ikke tilsvarende endringer i bilparken i 2016 som 
for personbiler. Dieselandelen er fortsatt høy, og innfasingen av elbiler går tregt. 
Vi ser en antydning til at nedgangen i bensinbiler er i ferd med å avta. 

Figur 2-2: Endring i varebilbestand for ulike drivstoff, Oslo og Akershus. Datakilde SSB og 
  OFV. 
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2.3 Scenarier for bilparkutvikling  

Forutsetninger nullutslipp og ladbar hybrid 
I Oslo og Akershus var det en utflating av økningen i antall elbiler i 2016. Dette 
er en del av en trend vi også har sett i nybilsalget for hele Norge. I hele Norge 
var det en dobling av elbilsalget for hvert år i årene 2010 til 2014.  

I starten av 2015 så det ut som om elbilmarkedet nådde et metningspunkt på 
oppunder 20 prosent. Etter dette har elbilandelen ligget noenlunde stabilt rundt 
16 prosent. En forklaring på metningen i markedet er den korte rekkevidden 
mange av modellene hittil har hatt, (når man ser bort fra Teslas Model S og 
Model X som er for høyt priset til å få stort gjennomslag i markedet). Dette er i 
ferd med å endre seg med blant annet Opel Ampera-e og Teslas Model 3, men 
lang leveringstid gjør foreløpig at det tar tid før disse utgjør en vesentlig del av 
bilsalget i Norge.  

Hvis elbilsalget skal videre opp, må elbilen også kunne dekke behovet mange 
har for større kjøretøy og lengre turer. 

 

Figur 2-3: Markedsandeler i nybilsalget – hele Norge. Datakilde SSB og OFV.  

Ettersom rekkevidden for elbiler øker og batterikostnadene fortsetter å falle 
samtidig som det er varslet videreføring av mange elbilfordeler, er det grunn til 
å tro at elbilandelen i nybilsalget minst vil holde seg på dagens nivå. For Oslo og 
Akershus vil det innebære at bestanden av elbiler vil fortsette å øke med minst 
10.000 elbiler i året.  

COWI har laget tre scenarier for videre utvikling av bestanden av elbiler, hvor en 
videreføring av dagens nivå er det scenariet med lavest utvikling for elbiler. 

I et middels-scenario ser vi for oss at vi får en gradvis opptrapping videre opp 
mot en økning i bestanden av elbiler på 20.000 per år i 2020. Dette scenarioet 
beskriver en utvikling hvor den nye generasjonen elbiler med lang rekkevidde og 
mer konkurransedyktig prisnivå blir introdusert fra og med 2017/18 (Renault 
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Zoe, Opel Ampera-e, Tesla Model 3 og nye Nissan Leaf). I medium-scenariet vil 
elbilene i mye større grad spise markedsandeler fra dagens nr-1-biler.  

I høy-scenariet antar vi en lik utvikling mot 2020, men en videre opptrapping 
mot en økning i bestanden på 30.000 elbiler per år som følge av at de øvrige 
bilprodusentene også kommer med modeller med lang rekkevidde utover 2020-
tallet, og at salget av elbiler og ladbare hybrider nærmer seg 100 prosent av 
nybilsalget i 2025 som en følge av at elbiler blir konkurransedyktige i markedet 
før 2025. 

Ladbare hybridbiler har økt kraftig de seneste årene, og på to-tre år har 
markedsandelen gått fra å være ubetydelig til å nærme seg markedsandelen til 
elbiler. Salgsstatistikken viser imidlertid en utflating på rundt 15 prosent fra 
mars 2016. I tillegg har Solberg-regjeringen og støttepartiene varslet 
innskjerpinger i engangsavgiften3.  

Det er vanskelig å si noe sikkert om videre utvikling. Stadig større utvalg av 
bilmodeller trekker i retning av økt salg, mens eventuelle innskjerpinger trekker 
i retning av lavere salg. Flere peker også på ladbare hybridbiler som en 
overgangsteknologi inntil bedre nullutslippsbiler kommer på markedet. Vi har 
forutsatt at økningen i antall ladbare hybridbiler videreføres på samme nivå som 
i 2016 i alle tre scenariene. 

Figur 2-4: Tre scenarier for årlige endringer i bestanden av ladbare personbiler i Oslo og  
  Akershus 

De tre scenariene for Oslo og Akershus er laget for referansekjøringen av COWIs 
bilvalgsmodell, der vi antar at avgiftene videreføres på samme nivå som i dag. 
Med innføring av miljødifferensiering antar vi at elbilandelen øker ytterligere. 

                                                

 
3 Budsjettavtalen mellom regjeringen og støttepartiene for Statsbudsjettet 2017, anmodningsforslag 12. 
http://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2017/dokumenter/pdf/budsjettavtale_2017.pdf 
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Tunge kjøretøy 
Norges lastebileierforbund har data for innfasingen av tidligere EURO-klasser. I 
en situasjon med videreføring av dagens virkemidler, er det lagt til grunn at 
innfasing av EURO VI vil følge samme forløp som innfasingen av EURO V. 

Ved innføring av miljødifferensiering mellom EURO VI og lavere EURO-klasser, 
antar vi en noe høyere innfasing. Vi antar også en gradvis lav innfasing av 
nullutslippsteknologi for tunge kjøretøy fra og med 2020 som følge av at tunge 
nullutslippskjøretøy har fritak for bompenger i RA2016.  

 

Varebiler 
På tilsvarende måte som for personbiler, er det utarbeidet tre scenarier for 
utviklingen av elvarebiler.  

I dag har elektriske varebiler svært lavt avgiftsfritak sammenlignet med en 
elektrisk personbil. En elektrisk personbil får et avgiftsfritak for merverdiavgift 
og engangsavgift på om lag 160.000 kroner hvis man sammenligner med en 
gjennomsnittlig personbil med bensin eller diesel. Til sammenligning har ikke 
elvarebilen noen fordel av merverdiavgiftsfritaket, ettersom stort sett alle 
varebiler (klasse 2) med bensin- eller dieselmotor får refundert merverdiavgift. 

Engangsavgiften er også om lag 30.000 lavere for en gjennomsnittlig varebil enn 
for en personbil, slik at avgiftsfritakene for en elvarebil samlet kun blir på om lag 
60.000 kr. 

I likhet med elektriske personbiler nyter elvarebiler godt av tilgang til kollektiv-
felt, gratis passering i bomringen (frem til Trinn 2 i Oslopakke 3) og gratis 
parkering, men de har også andre barrierer som elektriske personbiler ikke har. 
De har typisk et annet bruksmønster, der de for eksempel ikke er garantert 
ladeplass ved besøk hos kunde, og risikerer da å bruke arbeidstid på lading. Selv 
om det blir mer tilrettelagt for lading av varebil på byggeplasser og andre steder 
i Oslo og Akershus, må det sterkere virkemidler til for at elandelen for varebiler 
skal følge etter elandelen for personbiler. Et mulig løft for elvarebilen kan for 
eksempel være at det innføres en egen støtteordning.  

Uten at det kommer nye sterke virkemidler på plass, tror COWI at utviklingen av 
elektriske varebiler i bilbestanden blir mye lavere enn for elektriske personbiler. 
Det er imidlertid grunn til å tro at ulempen ved lav rekkevidde for en varebil er 
mindre enn for personbiler, ettersom varebiler i liten grad benyttes til langturer. 
I så fall vil et kommersielt gjennombrudd kunne komme noe tidligere for 
varebiler enn for personbiler (nr. 1-bil), hvis støttenivået er på samme nivå. 

I høy-scenariet har vi imidlertid lagt inn en kraftig økning mot 2025, der vi antar 
at elvarebilene i likhet med de elektriske personbilene blir konkurransedyktige. 
Det er i utgangspunktet ingen store forskjeller i teknologi mellom personbiler og 
varebiler, så hvis teknologien blir konkurransedyktig så blir den det for begge. 
Varebiler har kortere levetid, og vi vet også at varebilkjøpere i større grad gjør 
rene økonomiske vurderinger på innkjøpstidspunktet enn personbilkjøpere. Det 
selges ingen ladbare hybridvarebiler, og vi har heller ikke lagt inn noe salg av 
slike biler i noen av alternativene.  
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Figur 2-5 illustrerer de tre scenariene: 

 

 

Figur 2-5: Tre scenarier for årlige endringer i bestanden av ladbare varebiler i Oslo og  
  Akershus 

2.4 Effekter av nytt takstsystem for 
kjøretøyparken 

Andel av bilparken  
Vi har brukt middels-alternativene for elvarebil og ladbar personbil og nye SSB-
data i bilvalgsmodellen for å beregne utvikling i bilparken. Resultatet kan leses 
av tabellen nedenfor. Sammenlignet med resultatene i rapporten fra oktober 
2016, er elbilandelen litt høyere for personbiler i 2020 og litt lavere for vare-
biler4. Dieselandelen gikk ned med 1,7 prosentpoeng mer enn ventet i 2016. For 
2017 og framover, trekker den observerte salgsutviklingen i retning lavere 
dieselandel enn tidligere beregnet. 

  

                                                

 
4 Tabell 3-4, s. 29 i Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn 
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Tabell 2-1: Registrert og forventet utvikling i bilparken i Oslo og Akershus med 
miljødifferensiering av bompengetakstene i Oslopakke 3 basert på scenariet 
Middels. Kilde COWI 

 

 

For tunge biler, fører forsinket innføring av tids- og miljødifferensierte takster til 
noe saktere overgang til Euro VI enn tidligere forutsatt. Tidligere antok vi at 
andelen tunge kjøretøy med Euro V eller lavere ville være 14,8 prosent i 2020, 
mens siste oppdatering viser en forventet andel på 19,2 prosent i 2020. 

 

Andel av passeringer over bomsnittene 
I desember 2016 var andelen elektriske biler som passerte bomringen 8,6 
prosent av alle lette biler som passerte bomringen i Oslo og Akershus. I forhold 
til bilbestanden, hvor elbilandelen var 5 prosent av lette biler i Oslo og Akershus, 
så var det 75 prosent flere passeringer med elbiler enn hva andelen elbiler 
isolert skulle tilsi. En viktig grunn til at elbiler kjører hyppigere gjennom bom-
ringen, er at de får passere gratis. Vi har antatt at dette forholdstallet gradvis 
går ned til 50 prosent i 2025 etter hvert som elbiler blir mer vanlige og også 
elbiler må betale noe bompenger.  

Tabell 2-2: Sammensetning av bilparken over bompengesnittene. Kilde COWI. 

 

Nullutsl
Ladb. 
hybr.

Bensin Diesel Nullutsl ≥ Euro VI ≤ Euro V Nullutsl Bensin Diesel

2013 0,3 % 6,5 % 93,2 %
2014 0,5 % 5,9 % 93,6 %
2015 24,0 % 76,0 % 0,8 % 5,5 % 93,7 %
2016 5,8 % 1,7 % 49,1 % 43,4 % 36,0 % 64,0 % 1,2 % 5,2 % 93,6 %
2017 7,7 % 2,7 % 46,5 % 43,1 % 46,0 % 54,0 % 1,6 % 5,1 % 93,3 %
2018 10,7 % 3,7 % 42,8 % 42,8 % 61,6 % 38,4 % 2,3 % 5,3 % 92,4 %
2019 13,8 % 4,6 % 41,3 % 40,3 % 71,2 % 28,8 % 3,0 % 5,5 % 91,4 %
2020 18,2 % 5,5 % 38,9 % 37,4 % 1,0 % 79,8 % 19,2 % 4,0 % 5,8 % 90,2 %
2021 22,3 % 6,4 % 36,3 % 35,0 % 2,0 % 86,2 % 11,8 % 5,0 % 6,0 % 89,0 %
2022 25,6 % 7,2 % 34,2 % 33,0 % 3,0 % 86,8 % 10,2 % 5,8 % 6,2 % 88,0 %

Miljødiff O3 - middels Miljødiff O3 - middels Miljødiff O3 - middels

Personbiler Tunge biler Varebiler

Nullutsl
Ladb. 
hybr.

Bensin Diesel Nullutsl ≥ Euro VI ≤ Euro V Nullutsl Bensin Diesel

2017 13,5 % 2,7 % 44,6 % 39,2 % 46,0 % 54,0 % 2,8 % 5,1 % 92,1 %
2018 18,4 % 3,7 % 40,3 % 37,7 % 61,6 % 38,4 % 4,0 % 5,3 % 90,7 %
2019 23,3 % 4,6 % 38,1 % 34,0 % 71,2 % 28,8 % 5,3 % 5,5 % 89,2 %
2020 30,2 % 5,5 % 34,9 % 29,4 % 1,0 % 79,8 % 19,2 % 7,1 % 5,8 % 87,2 %
2021 36,3 % 6,4 % 31,7 % 25,7 % 2,0 % 86,2 % 11,8 % 8,7 % 6,0 % 85,3 %
2022 40,9 % 7,2 % 29,1 % 22,9 % 3,0 % 86,8 % 10,2 % 10,1 % 6,2 % 83,7 %

Miljødiff O3 - middels

Andel av bompasseringer
Personbiler Tunge biler Varebiler

Miljødiff O3 - middels Miljødiff O3 - middels
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3 Trafikale effekter  
Det er gjennomført trafikkanalyser for 2020 og 2036. Beregningene for 2020 er 
brukt til å vurdere trafikale effekter av nytt trafikantbetalingssystem på kort sikt 
og danner grunnlag for analyser av luftkvalitet og klima. Beregningene for 2036 
er brukt til beregning av ringvirkninger og samfunnsøkonomisk nytte.  

3.1 Trafikkanalyse med RTM23+ supplert med 
Matrisemodellen 

RTM23+ er en overordnet transportmodell som dekker Oslo og Akershus med 
tilgrensede områder i Østfold, Hedmark, Oppland, og Buskerud.  

I RTM23+ er det lagt inn 
framskrivninger av befolknings-
data på grunnkretsnivå. I 
modellen kan man blant annet ta 
fram trafikkdata per veilenke, 
det vil si at man kan lage en 
detaljert prognose for trafikken 
på de ulike veistrekningene som 
til sammen utgjør veinettet i 
regionen. Ut fra dette kan man 
modellere hvordan forskjellige 
tiltak som endrede takster i bom-
ringen eller forbedret vei- eller 
kollektivtilbud påvirker trafikken. 
Usikkerheten i prognosene øker 
imidlertid når man vil betrakte 
utviklingen på et detaljert nivå. 

Figur 3-1: Modellområde for RTM23+ modellen. Utstrekningen av modellområdet benyttet  
i spredningsberegningene for luftforurensning (AirQUIS) er indikert med blå 
firkant. 

For å kunne vurdere effekten av innføring av miljø- og tidsdifferensierte 
bompengetakster og nye bomsnitt, sammenliknes en situasjon uten tiltakene, 
kalt Referanse, med en situasjon der tiltakene er implementert, kalt Tiltak. Det 
er gjennomført trafikkanalyser for to framtidige år, henholdsvis 2020 og 2036.  

I Tiltak2020 vil takstregimet som er beskrevet i kapittel 1.6 være innført. I 
Tiltak 2036 forutsettes det i tillegg at vei- og kollektivprosjektene som omfattes 
av den reviderte Oslopakke 3-avtalen er implementert.  
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For 2020 er det tatt i bruk en nyutviklet metode beskrevet i kapittel 3.3.8 som 
kombinerer resultater fra Matrisemodellen (se kapittel 4.3) og transportmodellen 
(RTM23+) for å få frem de kortsiktige virkningene av nytt takstsystem.  

3.2 Dagens situasjon 
Analyse av dagens transportstrømmer er benyttet som grunnlag i vurderingene 
av nytt trafikantbetalingssystem (jf. kapittel 1.5). Det er blant annet et ønske 
om å fange opp en større andel av bilturene som ikke passerer bomsnitt i dag. 

Dagens reisemønster er også grunnlaget for provenyberegningene som er 
gjennomført for nytt trafikantbetalingssystem i kapittel 4. 

3.2.1 Trafikkstrømmer 
Totalt er det ca. 541 000 interne bilturer per døgn i Oslo, dvs. bilturer som ikke 
krysser fylkesgrensen. Når en også inkluderer biltrafikk som krysser bygrensen 
én eller flere ganger, nærmer antall bilturer seg én million pr dag. Figur 3-2 
viser hvordan denne trafikken fordeler seg på interne turer, turer til/fra Oslo og 
gjennomkjøringsreiser.  

Om lag 30 prosent av alle bilturer i Oslo er innenfor dagens bomring. Et nytt 
trafikantbetalingssystem bør omfatte så stor del av disse reisene som mulig.  

 

Figur 3-2  Bilturer internt i Oslo, samt bilturer som krysser bomringen og bygrensen.  
  (Årsdøgntrafikk 2014)  
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Av veitrafikken som krysser Oslos grenser utgjør den gjennomgående trafikken, 
dvs. trafikk som krysser to av Oslos grenser, ca. 17 prosent (17 prosent i vest, 
16 prosent i nord og 17 prosent i sør). 

Av veitrafikken som krysser Akershus ytre grense utgjør den gjennomgående 
trafikken, dvs. trafikk som krysser en annen av Akershus ytre grenser, ca. 6 
prosent (4 prosent i vest, 8 prosent i nord og 6 prosent i sør). 

3.2.2 Fremkommelighet 
I transportmodellen er det mulig å beregne hvordan kapasiteten i veinettet 
utnyttes. Ved å bearbeide tallene og deretter ta fram tallene på kart, er det 
mulig å visualisere hvordan fremkommeligheten på veinettet kan endre seg gitt 
forutsetningene som ligger til grunn. Køsituasjonen i morgenrush for dagens 
situasjon er illustrert i figur 3-3. 

 
Figur 3-3 Fremkommelighet i morgenrush 2014 (Køkart), Kilde RTM23+ Beregninger for 
  Oslopakke 3 

Figur 3-3 fra transportmodellen viser at det er kø og fare for kø på store deler 
av E6 og E18 i sentrale deler av Osloområdet i morgenrush 2014. Det er også kø 
eller tilløp til kø på riksveinettet, samt på deler av det lokale hovedveinettet. 

Transportmodellen samsvarer rimelig godt med observasjoner og opplevd 
trafikal situasjon. 

Toveis innkreving vil påvirke rushtrafikken, både om morgenen og på 
ettermiddagen. Dette vil gi redusert trengsel og bedre trafikkflyt for de 
gjenværende bilene i rushperiodene. Trafikken ut av byen er også sterkt 
rushpreget med dårlig fremkommelighet og betydelige utslipp. Dette gjelder 
spesielt i ettermiddagsrushet, men merkes også på noen av hovedveiene om 
morgenen. 
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3.3 Trafikkanalyse for 2020 
For å kunne vurdere effekten av innføring av nytt system for trafikantbetaling i 
Osloområdet, er det gjennomført en trafikkanalyse for to forskjellige situasjoner 
i 2020. Situasjonene kalles Referanse2020 og Tiltak2020. Analysen gir 
trafikkmengde og sammensetning av trafikk på lenkenivå5 med videreføring av 
henholdsvis dagens bomsnitt og takster og med nye bomsnitt og takster. 

3.3.1 Tiltak som inngår i Referanse2020 
En framskrivning av dagens situasjon inkludert tiltak som er vedtatt og som skal 
stå ferdig innen 2020. Det eneste store samferdselsprosjektet som er planlagt 
ferdigstilt i Oslo og Akershus innen 2020 er E16 Sandvika – Wøyen. Det er 
forutsatt en videreføring av dagens trafikantbetaling. Bilparkens sammensetning 
uten miljødifferensierte takster er lagt til grunn, men det er tatt hensyn til at 
andelen nullutslippsbiler vil øke fram mot 2020. (Se Tabell 4-5.) 

3.3.2 Tiltak som inngår i Tiltak2020 
I tillegg til E16-prosjektet, som er med i Referanse, inngår endret trafikant-
betaling i RA2016/TA2017 med tids- og miljødifferensierte bompengetakster og 
nye bomsnitt på bygrensen i nordøst og sør samt Indre Ring (jf. kapittel 1.6). 
Bilparkens sammensetning med miljødifferensierte takster (jf. kapittel 2.4) er 
lagt til grunn.  

3.3.3 Bosatte og arbeidsplasser 
I transportmodellen RTM23+ er det etablert datasett med bosatte og 
arbeidsplasser for år 2020. Datasettet baserer seg på SSBs framskrivninger 
MMMM fra juni 2016, tilpasset bruk i transportmodellen RTM23+. 

Tabell 3-1: Befolkning Oslo og Akershus i 2014 samt framskrevet til 2020. (Kilde SSB) 

 

                                                

 
5 En veilenke er normalt en veistrekning mellom to kryss.  

2014 2020 Endring
Akershus 575 757 629 727 9 %
Oslo 634 463 706 718 11 %
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3.3.4 Trafikantbetalingssystemet og transportmodellens 
virkemåte  

Innføring av et nytt trafikantbetalingssystem, med miljø- og tidsdifferensierte 
takster og nye bomsnitt på bygrensen i nordøst og sør samt Indre Ring, er 
beregnet å gi vesentlig effekter for trafikken. 

Utformingen av trafikantbetalingssystemet vedtatt i Oslopakke 3, samt virke-
måten til transportmodellen, gjør at det er flere forhold som bare delvis lar seg 
beregne direkte i transportmodellene som er i bruk i dag.  

Et eksempel på et slikt forhold er timesregelen som medfører at trafikantene 
kun betaler for én passering dersom de krysser Osloringen og Indre Ring i løpet 
av en time. Effekter av denne timesregelen kan ikke beregnes direkte i dagens 
modellsystem. Modellberegningene må derfor settes sammen på en annen måte 
enn normalt. Resultatene må også vurderes nøye for å være sikker på at 
effekter man observerer i transportmodellen er sannsynlige. 

Et viktig poeng er at transportmodellene er bygd opp på en slik måte at man 
hovedsakelig får fram resultater og effekter av langsiktige tilpasninger til tiltaket 
som analyseres.  

For å få fram et sannsynlig anslag på virkninger og tilpasninger på kort og lang 
sikt av et nytt trafikantbetalingssystem må det derfor gjøres tilleggsanalyser.  

3.3.5 Trinnvis innføring 
Kapittel 1.6 forklarer når og hvordan de ulike trinnene i RA2016/TA2017 skal 
innføres.  

Trinn 1 medfører endring i kostnader på bilreiser mellom Akershus og indre 
deler av Oslo, samt mellom ytre og indre deler av Oslo, gitt at man ikke kjører 
en utslippsfri bil som foreløpig ikke skal betale for kryssing av bomsnitt. 

Trinn 2 medfører at kostnadene for noen av bilturene på relasjonene nevnt i 
trinn 1 blir lavere på grunn av toveis innkreving og timesregel, bortsett fra for 
utslippsfrie biler som nå må betale for passering av bomsnittene. Samtidig blir 
mange bilturer som i sin helhet går innenfor dagens bomring omfattet av ny 
Indre Ring, og kostnadene på disse bilturene går dermed opp. Innføring av nye 
bygrensesnitt innebærer økte reisekostnader for den grensekryssende trafikken. 

I trinn 3 økes takstene for utslippsfrie biler6. 

                                                

 
6Tillegsvtalen fra juni 2017 slår fast at det skal forhandles om prisene på bomsatsene i tidsrommet mellom 
innføring av trinn 2 og trinn 3. 
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3.3.6 Kort- og langsiktige tilpasninger 
Både på kort (0-5 år) og lang sikt (10-20 år) vil tids- og miljødifferensierte 
bompengetakster gi en del endringer i folks reisevaner. 

I Tabell 3-2 følger en oversikt over hvilke tilpasninger og endringer trafikantene 
gjør, samt en vurdering av om resultatene fra disse tilpasningene kan hentes fra 
transportmodellen RTM23+ eller ikke. 

Tabell 3-2: Trafikantenes mulige tilpasninger og endringer i reisevaner ved endrede 
bompengetakster og i hvilken grad dette vurderes i transportmodellen. 

 
Tilpasning 

Kort /  
lang sikt 

Vurderes i 
RTM23+? 

1. Endring av reisetidspunkt Kort sikt Nei 

2. La være å reise Kort sikt Ja 

3. 
Endre reisemiddel, overgang til kollektiv, 
gang, sykkel 

Kort sikt og 
lang sikt 

Ja, delvis 

4. 
Endre reisemål pga. økt kostnad på 
reisen 

Kort sikt og 
lang sikt 

Ja 

5. 
Bytte til kjøretøy som gir lavere kostnad 
ved kryssing av bomsnitt 

Kort sikt og 
lang sikt 

Nei, i COWIs 
bilvalgsmodell 

6.  
Endre destinasjonsvalg (endre bosted og 
arbeidsplass) 

Lang sikt Ja 

Endring av reisetidspunkt 
I Bergen ble tidsdifferensierte bompengetakster innført i 2016. Tall derfra viser 
at det var spesielt stor økning i trafikken rett før og rett etter periodene med 
rushtidsavgift7. Det var også registrert stor reduksjon i trafikk i starten og 
slutten av periodene med rushtidsavgift. I tillegg er det registrert at reduksjonen 
i rushtrafikken var større om ettermiddagen enn om morgenen, noe som tyder 
på at det er lettere å tilpasse reisetidspunktet om ettermiddagen (se Figur 4-5 
side 72).  

I transportmodellen RTM23+ er det ikke etablert ett opplegg for å beregne 
hvordan reisetidspunktet kan endres. Det bør være mulig å endre på 
parametere og beregningsmetodikk i RTM23+ for å ivareta tilpasninger som 
endring i reisetidspunkt, men siden man har få gode observasjoner av hvordan 
rushtidsavgift påvirker reiseomfang og reisetidspunkt over lengre tid, er det 
foreløpig utfordrende å estimere dette på en kvalitetsmessig god måte. 

                                                

 
7 Notat 15/216645-4 fra Statens vegvesen Region vest til Vegdirektoratet angående observerte virkninger av 
rushtidsavgifter i Bergen. 
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Ved å tilpasse seg med å endre reisetidspunkt, vil antall bilturer ikke reduseres i 
like stor grad som resultatene fra modellberegningene tilsier.  

La være å reise  
Et slikt alternativ er sannsynlig når reisens kostnad oppleves høyere enn reisens 
formål føles verdt. Transportmodellen håndterer denne tilpasningen. 

Endre reisemiddel 
Når kostnadene øker ved å kjøre bil, vil det for en del reisende gi en mindre 
generalisert kostnad å bytte reisemiddel til kollektiv, gange eller sykkel.  

Gjennom bruk av transportmodellen er det observert at tilpasningen (over-
gangen) til andre reisemidler bare delvis håndteres. Det er spesielt på korte 
reiser (0-3 km) at konkurranseflatene mellom reisemidler ikke blir modellert på 
en tilfredsstillende måte. Dette medfører at korte bilreiser sannsynligvis får et 
for stort omfang i resultatene fra transportmodellen på lang sikt.  

Endre valg av reisemål pga. økte kostnader på reisen – kort sikt 
På kort sikt gjøres en slik tilpasning først og fremst for de reisene som utføres i 
forbindelse med fritid og handel. I Oslo vil man i de fleste tilfeller enkelt kunne 
bytte sted for innkjøp og mange fritidsaktiviteter uten at kostnaden ved bilreisen 
øker i særlig stor grad. 

I beregningene i RTM23+ håndteres slike endringer til en viss grad, men 
modellen skiller ikke mellom kortsiktige og de langsiktige tilpasningene 

Bytte av kjøretøy 
Når prisforskjellene øker mellom ulike kjøretøygrupper, er det ventet at privat-
husholdninger og næringslivet over tid vil tilpasse kjøretøyparken til ny pris-
struktur. Noen kan og vil bytte bil relativt raskt, mens andre ikke vil det av ulike 
grunner. Dette er avhengig av blant annet bruksmønster, tilgjengelige 
alternativer, tilfredshet med nåværende bil og ulemper/kostnader forbundet 
med å bytte bil. I COWIs bilvalgsmodell beregnes sannsynlig sammensetning av 
bilparken over bomsnittene for årene 2017–2022, gitt innføring av miljø-
differensierte takster. 

Beregningene fra COWIs bilvalgsmodell med tilhørende bilpark er implementert i 
beregningene gjort i RTM23+. 

Endre valg av reisemål pga. økte kostnader på reisen – lang sikt 
På lang sikt gjøres en del tilpasninger av daglige reisemål ved bytte av bosted 
eller arbeidssted. Det er ventet at tilpasningen som skjer over lang tid totalt sett 
vil gi lavere generaliserte reisekostnader for dem som flytter eller bytter 
arbeidssted.  

I beregningene i RTM23+ håndteres tilpasningene tilfredsstillende, men det 
skilles ikke mellom kort- og langsiktig tilpasning.  
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3.3.7 Kombinert bruk av Matrisemodellen og RTM23+  
Tilpasning til reisetidspunkt kan ikke beregnes i transportmodellen. Endringer i 
bilpark tas ut fra bilvalgsmodellen og brukes til å beregne en gjennomsnittlig 
takst, som så legges inn i transportmodellen. 

Resultatene fra RTM23+beregningene viser hva som skjer etter at alle 
tilpasninger er gjort (bortsett fra reisetidspunkt), det vil si at den også tar med 
virkninger man først kan forvente å få full effekt av etter 10-15 år.  

I Matrisemodellen brukt til å beregne proveny, (se kapittel 4.3), beregnes kun 
endring av biltrafikk mellom storsoner basert på endring i kostnader på 
bilreisen. Dette kan sies å være en kortsiktig, umiddelbar tilpasning. 

Sammenlignet med bruk av transportmodellen RTM23+, gir sannsynligvis 
Matrisemodellen det mest presise bildet av den kortsiktige tilpasningen man kan 
forvente av et nytt trafikantbetalingssystem. Siden Matrisemodellen ikke fanger 
opp ulike tilpasninger som for eksempel endret reisemål for handle- og 
servicereiser, er det utviklet en stegvis metode som kombinerer resultatene fra 
Matrisemodellen og RTM23+.  

Etter noen år begynner andre og større tilpasninger som for eksempel bytte av 
bolig og arbeidsplass å slå inn i større grad. Da vil RTM23+ sannsynligvis gi 
mest riktig gjengivelse av tilpasningene. Derfor er RTM23+ anvendt for å gi en 
analyse av situasjonen i 2036 (kapittel 3.8). 

3.3.8 Metodebeskrivelse  
Vurderingen av kortsiktig tilpasning etter innføring av nytt trafikantbetalings-
system, gis på grunnlag av resultater fra en nyutviklet metode som kombinerer 
resultater fra Matrisemodellen og RTM23+.  

Gjennom bruk av denne metoden kan man gjøre tilpasninger som ikke er 
inkludert i beregningene fra Matrise- og transportmodell alene. 

Metoden har flere steg og fungerer kort fortalt slik: 

› Steg 1: Bruker resultatene fra matrisemodellen for avvising av biltrafikk som 
passerer bomsnitt inn i RTM23+ 

› Steg 2: Tar hensyn til at en del av de avviste bilturene over bomsnitt 
gjenoppstår som interne bilturer. Disse hentes fra RTM23+ 

› Steg 3: Tar hensyn til at noen endrer reisetidspunkt fra rush til utenom rush  

› Steg 4: Tar hensyn til at en del trafikk ikke er prisfølsom og dermed ikke blir 
påvirket av nytt trafikantbetalingssystem. Dette gjelder spesielt 
næringstrafikk og personer med firmabilordning.  

I Steg 3 og Steg 4 justeres modellresultatene ved hjelp av observasjoner og 
erfaringstall av trafikanters tilpasninger til trafikantbetaling på kort sikt. 

Steg 1 
Med utgangspunkt i beregningene i transportmodellen for Referanse2020, og 
prosentvis avvisning av bilturer som går mellom sonene avgrenset av de nye 
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betalingssnittene hentet fra Matrisemodellen, beregnes antall bilturer mellom 
storsoner. 

Ett eksempel: 

Mellom Oslo vest og området innenfor Ring 2 er avvisningen beregnet til -
15 prosent i Matrisemodellen. Antall slike bilturer per døgn i Referanse2020 
er i RTM23+ beregnet til 14 265. 

Avviste turer pr døgn = -15 % * 14 265 = -2 140 

Beregnet antall turer pr døgn etter avvising = 12 125 

Disse beregningene gjennomføres for alle relasjoner som berøres av nytt 
trafikantbetalingssystem. 

Steg 2 
Det forventes at bilturene som går mellom sonene avgrenset av de nye 
trafikantbetalingssnittene reduseres. Samtidig ser man at en del av de bilturene 
som avvises, endrer destinasjon slik at det ikke er nødvendig å krysse bomsnitt. 
Disse bilturene gjenoppstår med andre ord som interne turer innenfor de nye 
betalingssnittene.  

I Matrisemodellen beregnes avvisning av bilturer som får endret kostnad. 
Interne turer får ikke endret kostnad, dermed beregnes heller ikke endring i 
disse turene. 

I transportmodellen beregnes endret destinasjonsvalg. Ved å hente bilturer som 
blir beregnet i transportmodellen og som går internt i sonene avgrenset av nye 
og gamle bomstasjoner, kan man beregne virkningen av tiltakene på denne type 
bilturer.  

For å ikke overestimere virkningene av nytt trafikantbetalingssystem, tas alle 
nyskapte interne bilturer med videre. 

Steg 3 
Verken RTM23+ eller Matrisemodellen klarer å ta hensyn til endring av reise-
tidspunkt i beregningene. Dersom man tilpasser reisetidspunktet, betyr det at 
man i større grad reiser utenom rushtiden og at trafikken utenom rush da blir 
større.  

Observasjoner fra Bergen (Presterud, 2017) bekrefter at noe av den avviste 
trafikken i rush ble flyttet til perioder utenom rush etter at tidsdifferensierte 
bompengetakster ble innført.  

I Oslo har man ennå ingen erfaring med tidsdifferensierte bompengetakster. I 
beregningene videre har vi brukt en netto økning på trafikken som tilsvarer 0,5 
prosent økning i biltrafikken over hele døgnet for å synliggjøre effekter av 
endring av reisetidspunkt. 

Steg 4 
I Bergen har ca. 60 prosent av kjøretøyene som passerer bomstasjonene en 
privat Autopassavtale, mens ca. 31 prosent har bedriftsavtale. 
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Erfaringen fra Bergen er at det er kjøretøy med privat avtale som står for 
mesteparten av trafikkreduksjonen i rush, mens kjøretøy med bedriftsavtale i 
liten grad påvirkes av de tidsdifferensierte bompengetakstene (Presterud 2017).  

Som det påpekes i rapporten til Presterud, er det sannsynlig at trafikanter som 
har bedriftsavtale heller ikke dekker kostnadene ved passering av bommer selv, 
og dermed er det lite insentiv til å endre reisevaner. 

Både RTM23+ og Matrisemodellen forutsetter at ca. 90 prosent av kjøretøyene 
har Autopassavtale, men ingen av modellene skiller mellom om avtalen er privat 
eller gjennom bedrift. 

Transportmodellen beregner hovedsakelig endringer i persontrafikksegmentet, 
mens endringer i vare-, gods- og annen næringstrafikk bygger videre på 
resultater for endringer i persontrafikken. 

I transportmodellen er det også slik at ca. 90 prosent av veitrafikken regnes for 
å være privat persontrafikk. Dette er åpenbart ikke korrekt, noe som blant annet 
Denstadli et.al. (2014) påviser i sin rapport. Der viser TØI at ca. 30 prosent av 
all veitrafikk i Oslo kan karakteriseres som næringstransport.  

Hvis man legger samme forutsetninger om bedriftsavtaler til grunn i Oslo som 
man observerer i Bergen, vil ca. 20 prosent av veitrafikken beregnet i transport-
modellen på grunn av bedriftsavtaler sannsynligvis ikke gjøre store endringer i 
reisemønster som følge av det nye trafikantbetalingssystemet.  

På bakgrunn av dette reduseres virkningene på trafikkarbeid beregnet i 
modellene med 20 prosent. 

Oppsummering av stegene 
Figur 3-4 viser resultatene av de fire stegene hvor Steg 4 (blå søyler) etter vår 
vurdering gir det beste faglige estimatet på netto kortsiktige virkninger av nytt 
trafikantbetalingssystem basert på tilgjengelig verktøy og datagrunnlag.  

 

 
Figur 3-4: Beregnet endring i trafikkarbeid 2020, Tiltak2020 med kortsiktig tilpasning  
  sammenlignet med Referanse2020. 
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3.4 Trafikale virkninger 2020, kortsiktig tilpasning 
Resultatene basert på metoden beskrevet i forrige kapittel viser at man kort tid 
etter at det nye trafikantbetalingssystemet er innført, kan forvente om lag 11 
prosent reduksjon i trafikkarbeidet (kjøretøykilometer) på veinettet i Oslo 
sammenlignet med Referanse2020. I Akershus vil reduksjonen være på om lag 
2 prosent. Samlet for Oslo og Akershus kan man forvente en reduksjon i 
kjøretøykilometer på om lag 4 prosent, se Figur 3-5. 

 
Figur 3-5: Endring i veitrafikkarbeid i Tiltak2020 sammenlignet med Referanse2020 og 
                Dagens 2014, kortsiktige virkninger. Beregnet med kombinasjon av Matrise- 
                modell og RTM23+.  

Dersom en sammenligner med dagens situasjon (2014), er det beregnet en 
nedgang i Oslo på 3 prosent, men økning i Akershus på 5 prosent. Samlet for 
Oslo og Akershus gir dette en økning i trafikkarbeidet på 3 prosent over 6 år fra 
2014 til 2020. Dette utgjør en økning på om lag 0,5 prosent årlig. Tallene 
inkluderer næringstrafikk som er holdt utenfor nullvekstmålet.  

Tatt i betraktning at prognosen inneholder næringstrafikk, samt at virkningene 
av forbedret sykkelveinett, endret parkeringspolitikk og arealbruk ikke er tatt 
hensyn til i analysen, indikerer dette at Reviderte avtale for Oslopakke 3 fra 
2016 med Tilleggsavtale 2017 vil føre til redusert veitrafikk i Oslo sammenlignet 
med 2014 og at en vil nå nullvekstmålet for personbiltrafikken samlet for Oslo 
og Akershus frem mot 2020. 

Figur 3-6 viser at det er beregnet trafikkreduksjon i alle deler av Oslo i 2020 
sammenlignet med Referanse2020. Særlig stor nedgang er ventet for indre by 
øst. Det forventes også betydelig effekt i ytre bydeler i nord, nordøst og sør 
samt i sentrum og indre by vest.  
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Figur 3-6: Endring i trafikkarbeid fra Referanse2020 til Tiltak2020 på kort sikt i Oslo, 

fordelt på bydeler (Beregnet med kombinasjon av Matrisemodell og RTM23+). 
 

Det er beregnet minst nedgang i trafikkarbeidet i ytre by vest. Det har sammen-
heng med at den relative prisendringen er minst i dette området siden det 
allerede er en bomring på bygrensen fra Bærum i tillegg til Osloringen som går 
gjennom området fra Gaustad til Skøyen.  

Kartet i Figur 3-7 viser beregnete trafikkendringer fordelt på veinettet. Den viser 
at de aller fleste veier i Osloområdet er ventet å få betydelig trafikknedgang som 
følge av innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (Tiltak2020) 
sammenlignet med Referanse2020.  
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Figur 3-7: Forventede kortsiktige trafikkendringer på veinettet som følge av Tiltak2020 

(avtalt nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3) sammenlignet med 
Referanse2020. Breddeproporsjonale bånd viser endring i 
yrkesdøgntrafikk(grønt=trafikkreduksjon, rødt=trafikkøkning)  

Det er forventet størst nedgang i antall kjøretøy på de største veiene, særlig 
Ring 3, E6 i Groruddalen, E6 sørover samt E18 gjennom sentrum. Det er også 
ventet betydelig trafikkreduksjon på rv. 163 Østre Aker vei, rv. 4 Trondheims-
veien, Ring 2 og store deler av øvrig veinett i Indre og Ytre by.  

Trafikknedgangen innebærer bedre fremkommelighet på veinettet sammenlignet 
med referansesituasjonen. Bedre fremkommelighet kommer næringstrafikk, 
busstrafikken og øvrig veitrafikk til gode. Redusert veitrafikk og mindre 
køkjøring gir redusert lokale utslipp og klimagassutslipp som vist i kapittel 5 

Figur 3-8 viser hva trafikkendringen innebærer i prosentvis endring. Størst 
prosentvis nedgang i trafikken er ventet på Ring 3 fra Storo gjennom Hovinbyen 
til Manglerud og Ring 2. Dette er områder som i dag har store utfordringer med 
trafikk og luftkvalitet. Det er også beregnet betydelig prosentvis reduksjon på de 
tre hovedveiene E6, Østre Aker vei og Trondheimsveien gjennom Groruddalen 
samt E6 sørover.  
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Figur 3-8: Forventede kortsiktige trafikkendringer på veinettet som følge av Tiltak2020  
  sammenlignet med Referanse2020. Breddebånd viser endring i    
  yrkesdøgntrafikk (grønt=trafikkreduksjon, rødt=trafikkøkning), tallene angir  
  endring i prosent. 

 

3.5 Trafikale virkninger 2020, langsiktig 
tilpasning 

Det er også gjort beregninger ved bruk av RTM23+ uten å korrigere for 
kortsiktige virkninger av nytt trafikantbetalingssystem. På denne måten fanger 
beregningene opp mange langsiktig tilpasninger som en del av trafikantene er 
ventet å gjøre. Det kan blant annet skje i forbindelse med bytte av bosted eller 
arbeidssted.  

Det er relativt få som bytter bolig eller jobb som følge av endret trafikant-
betaling alene, men endrede reisekostnader og -tilbud kan spille inn på 
beslutninger om valg av bosted, arbeidssted og transportmiddel når en først har 
bestemt seg for å flytte eller bytte jobb.  

Ett eksempel på slik tilpasning kan være at flere velger å finne jobb eller bosted 
slik at en slipper å passere et bomsnitt. Da blir gjerne reisene kortere. Det 
motsatte kan også skje. Som følge av toveisbetaling og felles timesregel vil en 
del av de lange bilreisene som krysser dagens bomring i Oslo to ganger bli 
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rimeligere enn i dag. En del kan da velge mer attraktiv jobb eller bosted lengre 
unna til tross for lengre reisevei, siden kostnadene er relativt lave. I tillegg kan 
endret fremkommelighet spille en rolle for valg av bosted, arbeidssted og reise-
middel.  

Tabell 3-3 viser eksempler på endret pris på noen reiserelasjoner med bil i rush, 
sum begge veier med Autopassavtale (brikkerabatt). 

Tabell 3-3: Bompengekostnader på noen relasjoner. Normaltakst lett kjøretøy (<3500 kg) 
  i rush, sum begge veier med Autopassrabatt (10 % til og med Trinn 1, 20 %  
  fra og med Trinn 2). Avrundet tall i 2016-kr 

 

Relasjon 

Dagens 
bomsystem 

Trinn 
1 

Trinn 
2 & 3 

Grorud-Røa-Grorud 61 95 42 

Grorud-Økern-Grorud 31 48 42 

Holmlia-Lørenskog-Holmlia 61 95 62 

Holmlia-Nydalen-Holmlia 31 48 42 

Når en tar med langsiktige tilpasninger, er det ventet at effekten av nytt 
trafikantbetalingssystem reduseres over tid. Figur 3-9 viser beregnet effekt for 
Tiltak2020 med langsiktige tilpasninger sammenlignet med Referanse2020.  

 
Figur 3-9: Beregnet endring i trafikkarbeid ved hjelp av RTM23+, Tiltak2020 med effekter 
  av langsiktig tilpasning sammenlignet med Referanse2020. 
 
Dette er en litt mer teoretisk beregning, siden den har med effekter av 
tilpasninger som skjer over lengre tid, uten å ha med andre forhold som endrer 
seg. Dette er tilpasninger som normalt skjer etter 5–10 års tid, dvs. ca. 2025–
2030, uten at det er fremskrevet andre endringer i beregningene som for 
eksempel vekst i befolkning og arbeidsplasser og nye samferdselstiltak. Dette er 
forhold som er tatt med i beregningene for 2036 (kapittel 3.8) for å gi et bilde 
av de langsiktige virkningene.  
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3.6 Fordeling av bompengekostnader 
Det er gjort en beregning8 av andel av betaling fordelt på bilister hjemme-
hørende i henholdsvis Oslo, Akershus og utenfor Akershus.  

Det er i beregningene forutsatt at alle reiser returnerer i løpet av døgnet til det 
stedet utreisen startet. Det er usikkerhet knyttet til dette, spesielt kan det 
tenkes at en tjenestereise starter eller slutter i hjemmet og ikke alltid til/fra 
arbeidsplass. Det samme gjelder fritids- og handelsreiser som for eksempel kan 
starte på arbeidsplassen og ende opp i hjemmet. 

Anslått fordeling i 2020 er vist i Tabell 3-4. 

Tabell 3-4: Andel av betaling fordelt på trafikanter som kjører bil hjemmehørende i   
  henholdsvis Oslo, Akershus og utenfor Akershus. Virkedøgn 2020. 

 

Virkedøgn, 2020 

Dagens 
bompengesystem 

Nytt 
bompengesystem 

Andel Oslo    46 %   48 % 

Andel Akershus    30 %   28 % 

Andel utenfor Oslo/Akershus    24 %   23 % 

Sum 100 % 100 % 

 
Trafikanter som kjører bil og bor i Oslo betaler i underkant av 50 prosent av 
provenyet ved innføring av nytt bompengesystem, mens de som bor i Akershus 
betaler i underkant av 30 prosent. Turer med start og/eller slutt utenfor 
Akershus bidrar med om lag en firedel av provenyet. En del av disse turene 
kjører gjennom Oslo.  

Det er også sett på fordeling kun mellom trafikanter som kjører bil hjemme-
hørende i Oslo og Akershus. Anslått fordeling er vist i Tabell 3-5. 

  

                                                

 
8 Beregninger er gjort våren 2017 basert på litt andre takstforutsetninger og timesregler enn det som ble 
vedtatt i TA2017. Hovedbildet er trolig det samme. 
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Tabell 3-5: Andel av betaling fordelt på trafikanter som kjører bil hjemmehørende i   
  henholdsvis Oslo og Akershus (resten av landet holdt utenfor). 

 

Virkedøgn, 2020 

Dagens  
bompengesystem 

Nytt  
bompengesystem 

Andel Oslo   59 %  61 % 

Andel Akershus   41 %  39 % 

Sum 100 % 100 % 

 
Om en kun ser på fordelingen mellom trafikanter hjemmehørende i Oslo og 
Akershus, viser den 61 prosent Oslo og 39 prosent Akershus med nytt 
bompengesystem. 

3.7 Trafikkendring over bomsnitt 
Det er sett på hvor stor endring man får i trafikkmengde over bomsnittene i Oslo 
og Akershus ved innføring av Tiltak2020, sammenlignet med Referanse2020. 

 

Figur 3-10: Forskjell i trafikkmengde over bomsnitt i Oslo og Akershus for Referanse2020 
  og Tiltak2020 

Figuren viser at det blir størst nedgang over de nye bomsnittene i Oslo, hvor det 
ikke er bomstasjoner i dagens situasjon. Nedgangen blir minst i dagens 
Osloring. Totalt sett er nedgangen beregnet ved hjelp av transportmodellen på 
13 prosent. 

Det er også sett på endringen i bomsnitt fordelt på transportkorridorer. Ned-
gangen er minst i vest og størst i sør. 
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Figur 3-11: Forskjell i trafikkmengde over bomsnitt i Oslo og Akershus, fordelt på   
  transportkorridorer, for Referanse2020 og Tiltak2020 

3.8 Trafikkanalyse for 2036 

3.8.1 Tiltak som inngår i Referanse 2036 
Følgende kollektivprosjekter/jernbaneprosjekter inngår: 

› Follobanen 

› Ringeriksbanen 

› R2027 Østlandet inkludert Brynsbakkenpakken 

› Med inntektene fra dagens bompengesystem vil det ikke være mulig å 
vedlikeholde og forbedre samferdselssystemene i Oslo og Akershus. 
Hastigheten for t-bane, trikk og buss i rush er derfor redusert med en 
faktor som varierer fra område til område pga manglende midler til 
vedlikehold og forbedring av framkommelighet. 

Følgende veiprosjekter inngår: 

› E16 Sandvika-Wøyen  

› E16/E6 Utvidelse Flyplasskrysset med nordvendte ramper 

I tillegg inngår en del store veiprosjekt i ytterkant av modellområdet som har 
høy prioritet i grunnlagsdokumentet til NTP 2018-2029: 

› E16 Bjørum-Skaret 

› E16 Skaret-Hønefoss  

› E16 Slomarka-Nybakk 

› E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum 

› Rv. 4 Roa-Gran grense 

› Rv. 4 Lunner grense-Jaren 
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› Rv. 4 Jaren-Amundrud 

› Rv. 23 Oslofjordforbindelsen Trinn 2 

› Rv. 23 Dagslett-Linnes 

Med unntak av E16 Sandvika-Wøyen og E16/E6 Flyplasskrysset, forutsetter alle 
veiprosjektene en form for bompengefinansiering ved realisering. Det er 
forutsatt trafikantbetaling etter dagens prinsipp og nivå. 

3.8.2  Tiltak som inngår i Tiltak 2036 
En oversikt over tiltakene som inngår i tiltaksalternativet for 2036 er listet i 
tabellen nedenfor. Trafikantbetalingen for 2036 framgår av Tabell 3-6.  

Tabell 3-6: Tiltak som inngår i analysen 

Prosjekt Oppstart Fullføres 

Ramme til T-bane og trikk Oslo:   

    Oppgradering trikkenett 2017 2020 

    Oppgradering T-bane 2017 løpende 

    Trikk Sinsen-Tonsenhagen 2021 2024 

    Trikk Ljabru-Hauketo 2020 2022 

CBTC Signal- og sikringsanlegg T-bane 2017 2024 

Fornebubanen 2019 2024 

Ny sentrumstunnel Majorstuen–Bryn 2023 2028 

E18 Lysaker-Strand  2018 2023 

Rv. 4 Kjul-Rotnes 2020 2023 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
riksveier Oslo og Akershus  

2017 løpende 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
fylkesveier Akershus  

2017 løpende 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
kommunale veier Oslo  

2017 løpende 

Røatunnel 2020 2023 

 

3.8.3 Befolkningsendringer 
Fram mot 2036 er det forventet at Oslo og Akershus vil få en kraftig vekst, både 
i befolkning og i arbeidsplasser.  
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Tabell 3-7: Forventet befolkningsvekst i Oslo og Akershus. (Kilde: SSB) 

 

Befolkningsveksten er den sterkeste driveren for endringer i trafikken. Det er 
vesentlig å huske på at de nye reisene kommer i tillegg til reiseomfanget som 
man har allerede i dag. 

I dette arbeidet har det vært gjort en skjønnsmessig fordeling av veksten på 
grunnkretser i Oslo og Akershus basert på blant annet vedtatte kommuneplaner, 
Regional plan for areal og transport og SSBs prognoser i samråd med PROSAMs 
Modellgruppe. Dette har resultert i en litt annen fordeling enn det som ble gjort i 
KVU Oslonavet.  

Det er lagt til grunn like stor befolkningsvekst og samme geografiske fordeling i 
Tiltak som i Referanse. Dette har vært gjort for å rendyrke effekten av 
transporttiltakene. Samtidig er det ventet at kollektiv- og sykkelsatsingen i 
Oslopakke 3 vil bidra til mer konsentrert arealutvikling sentralt i byområdene og 
rundt kollektivknutepunkt enn det som ville vært tilfelle med Referanse. Det er 
derfor sannsynlig at forskjellen mellom bilbruk og øvrige transportmidler i Tiltak 
og Referanse er undervurdert i analysene.  

3.9 Trafikale virkninger 2036  
Som følge av vekst i befolkning og arbeidsplasser forventes trafikkarbeidet med 
bil å øke fram mot 2036 i referansesituasjonen, jf. Figur 3-12.  

Økningen vil være på om lag 22 prosent i Oslo med dagens bomsystem, mens 
med Tiltak 2036 (RA2016/TA2017) vil trafikkveksten i Oslo bli om lag 15 
prosent. Redusert vekst i trafikkarbeid skyldes særlig økt trafikantbetaling med 
høyere takster og nye bomsnitt, men også nye kollektivtiltak som blant annet 
Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og fremkommelighetstiltak for 
buss og trikk har innvirkning.  

I Akershus er det beregnet liten forskjell mellom Tiltak 2036 og Referanse 2036. 
Dette har blant annet sammenheng med at det ikke er lagt til grunn nye 
bomsnitt i Akershus utover det som blir etablert for å finansiere ny E18 i 
Vestkorridoren. Viktige tiltak som "kollektivløsninger på Nedre Romerike" har 
ikke vært tilstrekkelig avklart til å kunne legges inn i transportmodellen. 
Nærmere fordeling på områder i Oslo og Akershus er vist i Figur 3-13 

. 

2014 2036 Endring
Akershus 575 757 732 114 27 %
Oslo 634 463 809 750 28 %
Totalt 1 529 421 1 945 329 27 %
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Figur 3-12: Endring i trafikkarbeid fra 2014 til 2036, Referanse og Tiltak 

Når en ser på delområder i regionen, er differansen mellom Referanse 2036 og 
Tiltak 2036 størst for Oslo sentrum/Indre by og Oslo vest. Det har trolig 
sammenheng med Fornebubanen og ny sentrumstunnel. Også Oslo nordøst, sør 
og Asker/Bærum vil få en betydelig effekt av Tiltak 2036. Minst virkning er 
beregnet for Romerike, men dette bildet kan endre seg når nye prosjekter blir 
detaljert nok til å kunne legges inn i transportmodellen.  

 
Figur 3-13: Endring i trafikkarbeid 2014 – 2036 Referanse 2036 og Tiltak 2036, etter 
område i Oslo og Akershus 
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4 Bompengeinntekter  
I dette kapittelet presenteres forutsetninger, metode og resultater for inntekts-
beregninger ved innføring av nye bomsnitt og endrete takster. I beregningene er 
det benyttet to ulike modeller; "Provenymodellen" og "Matrisemodellen" (se 
kapittel 4.3.) 

Som grunnlag for inntektsberegningene er Fjellinjens trafikkregistreringer 
gjennom bomstasjonene i 2014 lagt til grunn, uten noen videre trafikkvekst 
frem til i dag. Dette legger inntektsanslagene på den nøkterne siden. 
Trafikktallene det opereres med her kan således ikke sammenlignes direkte med 
trafikkberegningene i RTM23+, som er presentert i kap. 3. 

4.1 Beregningsprinsipper 
Prinsippene for beregning av trafikkvirkninger og proveny i Oslopakke 3 er 
illustrert i Figur 4-1.  

 

Figur 4-1: Prinsippskisse for analyseopplegg for beregning av bompengeinntekter 

Figuren viser hvordan trafikkgrunnlaget gjennom bomstasjonene, og dermed 
også provenyet, vil endre seg over tid. 

Passerende trafikk i de ulike kjøretøygruppene, med sine korresponderende 
bompengetakster, vil være bestemmende for størrelsen på de fremtidige 
bompenge-inntektene, altså provenyet.  
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1. Bilpark og trafikketterspørsel i 2017: Bilparkens sammensetning i dag er 
basert på oppdaterte tall fra SSB. Trafikketterspørselen for ulike 
kjøretøykategorier (lette, tunge, elbiler mv) per bomstasjon for «dagens 
situasjon» er hentet fra Fjellinjens passeringsdata. Passeringsdata som 
er brukt er fra 2014, med korreksjon for økt elbilandel. Dette gir et 
representativt utgangspunkt for våre analyser siden det har vært 
tilnærmet nullvekst over bomringen i Oslo i perioden 2014 til 2016 Jf. 
Tabell 4-1.  

2. Prognose for fremtidig trafikketterspørsel: I provenyberegningene er det 
lagt til grunn at det ikke blir en generell trafikkvekst i Osloområdet som 
følge av befolkningsvekst. Dette gir et konservativt anslag på proveny 
og er i tråd med målet om nullvekstmålet i Klimaforliket, NTP 2018–
2029 og Oslopakke 3.  

3. Fremtidige miljødifferensierte takster: Det er gjort en inndeling i 
kjøretøy-grupper (kjt.gr) basert på utslippskarakteristika. Begrunnet i 
disse egenskapene er det foreslått takster som motiverer til redusert 
kjøring med kjøretøy med store utslipp og til utskifting til mer 
miljøvennlige biler.  

4. Bilpark i 2017–2020: Hvordan bilparken i Oslo/Akershus fordeler seg på 
de ulike kjøretøygruppene er beregnet i en egen, økonometrisk modell, 
år for år. Se kapittel 4.3  

5. Beregning av passerende trafikk, (trafikkgrunnlaget): Med en antatt 
følsom-het (elastisitet = e) for endringer i reisekostnader som følge av 
endrede bompengetakster, beregnes hvor stor del av 
trafikketterspørselen som faktisk velger å kjøre gjennom bomsnittene9. 

Trafikkavvisningen beregnes som følge av endrede takster i forhold til dagens 
takster. I disse elastisitetsberegningene hentes fordelingen av reiselengder i de 
ulike bomsnittene fra trafikkmodellen RTM23+. Videre bestemmes antall øvrige 
bomsnitt som passeres på reisen, hvilket varierer mellom de ulike 
bomstasjonene.  

6. Inntektsberegninger (proveny): Sum inntekter for hver kjøretøygruppe 
gjennom alle bomstasjonene beregnes, basert på de korresponderende 
takstene, og med korreksjon for rabatter, gratispasseringer mm.  

                                                

 
9 Elastisiteten er satt lik -0,4 for personbiler og -0,2 for tunge kjøretøy basert på erfaringer. Tilsvarende 
elastisiteter ligger til grunn for beregninger i rapportene Trafikantbetaling - Revidert avtale Oslopakke 3 (COWI, 
2015) og Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn (COWI 2016). 
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4.2 Trafikkgrunnlaget 
I dag er det bompengeinnkreving i 22 bomstasjoner for sentrumsrettet trafikk i 
Osloringen, samt i 9 bomstasjoner på bygrensen i vest; Bærumsringen.  

Provenyberegningene tar utgangspunkt i passeringsdata fra Fjellinjen for 2014, 
inkludert beregnet betalingsforhold som følge av rabatter og gratispasseringer.  

Tabell 4-1: Antall passeringer over dagens bomring i Oslo- og Bærumsringen, fordelt på 
                  lette og tunge kjøretøy (inkl. elbiler og avskrevne passeringer) og brutto  
                 bompengeinntekter (proveny) i løpende kroner. 

 

Passeringsdata for 2015 viser svært beskjeden vekst; (ca. 0,6 prosent). Tall for 
2016 viser ingen trafikkvekst. 

Trafikkberegning i RTM23+ for 2014 med dagens bomstasjoner ("hovedbasis") 
og passeringsdataene fra Fjellinjen er grunnlaget for alle videre analyser av 
trafikkgrunnlag og proveny ved alle eksisterende og nye bomsnitt. 

Videre analyser er utført som rene elastisitetsberegninger for hver enkelt 
kjøretøykategori (med sine takster, i/utenom rush) for hver bomstasjon (ved 
Provenymodellen) eller for hver reiserelasjon (ved Matrisemodellen). 

4.3 Beregningsmodeller 
Inntektsberegningene er utført i to ulike modeller utviklet i forbindelse med 
Oslopakke 3, benevnt "Provenymodellen" og "Matrisemodellen". 

Provenymodellen ble brukt i forbindelse med RA 2016. I denne modellen ble det 
beregnet proveny for hver enkelt bomstasjon, eksisterende og nye ved by-
grensen.  Med alle bomstasjonene som nå ligger inne i avtalen, inkl. Indre Ring, 
ble det mer hensiktsmessig å utvikle en ny modell som kalles Matrisemodellen.  

Beregningsresultatene i Provenymodellen ble avstemt mot passerings- og 
inntektsdata fra Fjellinjen. En vurdering av resultatene fra Matrisemodellen mot 
tidligere beregninger i Provenymodellen har gitt oss en rimelighetskontroll av 
beregningsresultatene for det vedtatte trafikantbetalingssystemet. 

I begge modeller ble trafikkgrunnlaget og inntektene beregnet både i og utenom 
rush. Resultatene er en vekting mellom disse beregningene. (Jf. kap. 4.5.2) 
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4.3.1 "Provenymodellen" 
Modellen ble etablert i 2014 og beregner data for hver enkelt bomstasjon. Den 
har tre moduler; avvisning, trafikkgrunnlag og proveny, og ble basert på 
Fjellinjens passeringsdata og bompengeinntekter for 2013. 

Det ble utført en trafikkberegning i RTM23+ for dagens situasjon med 
eksisterende bompengeordning, benevnt "hovedbasis". Denne ga veldig lite 
avvik sammenlignet med de reelle passeringsdataene, og kun 2,5 prosent 
høyere proveny enn årsregnskapets passeringsinntekter.  

RTM23+ ble innledningsvis brukt til å kalkulere trafikkavvisning som vil følge av 
en etablering av bygrensesnittene for både dagens bomstasjoner og 
bygrensesnittene. Trafikkgrunnlaget i bomstasjonene på bygrensen ble satt lik 
registrert trafikk ved tellinger korrigert for den relative trafikkreduksjon som ble 
beregnet i RTM23+. Videre beregninger av avvisning og proveny ble på den 
måten basert på et korrigert og «riktigere» nivå. 

Alle avvisningsberegningene (for hver kjøretøygruppe) ble utført i avvisnings-
modulen som rene elastisitetsberegninger i åtte representative bomstasjoner på 
basis av nye bompengetakster, valgt ut ifra en funksjonsinndeling av veinettet. 
For å bestemme kjørekostnader, før/etter endring av betalingssystemet, ble 
reise-lengder i disse bomstasjonene tatt ut fra RTM23+, ("selected link").  

Trafikkgrunnlaget ble på denne måten beregnet i Provenymodellen, snitt for 
snitt, kjøretøygruppe for kjøretøygruppe, hele tiden som relative endringer i 
forhold til Fjellinjens passeringsdata for dagens bomstasjoner, og i bygrense-
snittene i forhold til det korrigerte trafikkgrunnlaget. I modellens provenymodul 
ble inntektene så beregnet for hver kjøretøygruppe med sine takster i hver 
bomstasjon.  

I Provenymodellen er inntektene korrigert med "betalingsforholdet" slik det 
fremkom av Fjellinjens passeringsdata, nemlig forholdet mellom gjennomsnittlig 
betalt takst (inntekt dividert med antall passeringer) og normaltakst, for lette 
henholdsvis tunge kjøretøy. Forholdet skyldes primært rabatter og gratis-
passeringer, og er for lette kjøretøy litt over 80 prosent, mens det for tunge 
kjøretøy er veldig varierende, da noen veier betjener mange busser i rute som 
har fritak for bompenger. 

4.3.2 «Matrisemodellen» 
For å beregne inntektene av det vedtatte trafikantbetalingssystemet, er det 
utført analyser av trafikken mellom storsonene i Figur 4-2, før og etter inn-
føringen av det nye systemet. Når en storsone krysses, passeres et bomsnitt. 
Fordeling av trafikken mellom storsonene er hentet fra modellberegning i 
RTM23+. Denne er vist som en turmatrise for virkedøgnstrafikk (VDT) i Tabell 
4-2. 
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Figur 4-2: Bomsnitt og inndeling i storsoner. 

En biltur fra en storsone til en annen innebærer at man passerer minst ett 
bomsnitt, og kanskje flere. Som eksempel: Fra Follo til «Oslo nordøst» må man 
passere ett bygrensesnitt, to Osloring-snitt og ett Indre ring-snitt, hver vei. 

Basert på en tilsvarende matrise som angir gjennomsnittlige reiseavstander for 
hver reiserelasjon, er endring i reisekostnadene med nytt trafikantbetalings-
system i forhold til dagens betalingssystem beregnet. Dette er utført for alle 
reiserelasjoner, for alle kjøretøygrupper, i og utenfor rushperioden.  

På grunnlag av dette er trafikkavisningen beregnet per kjøretøygruppe, i og 
utenfor rush. Gjenværende trafikkgrunnlag er så multiplisert med gjeldende 
bompengetakster.  

Det beregnede provenyet er så korrigert med de aktuelle korreksjonsfaktorene; 
"betalingsforholdet" (mellom gjennomsnittstakst og normaltakst) og for endret 
brikkerabatt, omtalt i kapittel 4.5.1. 
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Tabell 4-2 Virkedøgnstrafikk mellom storsoner med dagens bomstasjoner (2014) 
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4.4 Utvikling av bilparken 
Det vises til kap. 2, hvor det er gitt en mer utførlig beskrivelse av hvordan 
fremtidig utvikling av bilparken er beregnet. 

Tabell 4-3 under viser hvordan utviklingen i elbilandelen av kjøretøyparken i 
Oslo og Akershus og andelen elbiler i bomringen i Oslo og Bærumssnittet har 
utviklet seg senere år.  

Tabell 4-3: Andel elbiler i bilparken i Oslo og Akershus, blant passeringer i bomringen i  
  Oslo og blant passeringer i Bærumssnittet. (Kilde: COWI, Fjellinjen AS og SSB.) 

 

Beregningene viser at elbilandelen over bomsnittene i desember 2016 var ca. 75 
prosent høyere enn andelen elbiler av bilparken i Oslo og Akershus. 

For å oppdatere forventet utvikling i kjøretøyparken, er det laget en scenario-
analyse for de ulike biltypene innen personbiler, varebiler og tunge kjøretøy. Det 
vises til kap. 2.3. 

Vi har brukt middelsalternativene for elvarebil og ladbar personbil og nye SSB-
data i bilvalgmodellen for å beregne utvikling i bilparken. Resultatet kan leses av 
Tabell 4-4. (Denne er et utdrag av Tabell 2-1.)  

Tabell 4-4: Registrert og forventet utvikling i bilparken i Oslo og Akershus ved miljø- 
  differensiering av bompengetakstene i Oslo basert på scenariet Middels   
  (Kilde: COWI) 

 

Tabell 4-5 viser prognostisert kjøretøyfordeling over bomsnittene ved en 
videføring av dagens bompengeordning. I denne tabellen er person- og varebiler 
slått sammen, da begge går som lette biler gjennom bomstasjonene. (Dette 
trekker andel nullutslipp og bensin noe ned, sammenlignet med fordelingen av 
personbiler.) 

Nullutsl
Ladb. 
hybr.

Bensin Diesel Nullutsl ≥ Euro VI ≤ Euro V Nullutsl Bensin Diesel

2016 5.8 % 1.7 % 49.1 % 43.4 % 0.0 % 36.0 % 64.0 % 1.2 % 5.2 % 93.6 %
2017 7.7 % 2.7 % 46.5 % 43.1 % 0.0 % 46.0 % 54.0 % 1.6 % 5.1 % 93.3 %
2018 10.7 % 3.7 % 42.8 % 42.8 % 0.0 % 61.6 % 38.4 % 2.3 % 5.3 % 92.4 %
2019 13.8 % 4.6 % 41.3 % 40.3 % 0.0 % 71.2 % 28.8 % 3.0 % 5.5 % 91.4 %
2020 18.2 % 5.5 % 38.9 % 37.4 % 1.0 % 79.8 % 19.2 % 4.0 % 5.8 % 90.2 %
2021 22.3 % 6.4 % 36.3 % 35.0 % 2.0 % 86.2 % 11.8 % 5.0 % 6.0 % 89.0 %
2022 25.6 % 7.2 % 34.2 % 33.0 % 3.0 % 86.8 % 10.2 % 5.8 % 6.2 % 88.0 %

Bilpark
Personbiler Tunge biler Varebiler

Miljødiff O3 - middels Miljødiff O3 - middels Miljødiff O3 - middels
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Tabell 4-5: Kjøretøyfordeling over bomsnittene med dagens betalingssystem  
(Kilde: COWI) 

 

Tabell 4-6 viser hvordan sammensetningen av bilparken gjennom bompenge-
snittene forventes å bli med innføring av det nye trafikantbetalingssystemet med 
miljødifferensierte takster.  Tabellen er brukt i provenyberegningene. 

Tabell 4-6: Kjøretøyfordeling over bomsnittene med nytt betalingssystem, med 
miljødifferensiering 

Kommentar: Tabellen tilsvarer Tabell 2-2, men her er person- og varebiler slått 
sammen til én gruppe, hvilket innebærer lavere nullutslipps- og hybridandeler. 

4.5 Bompengetakster og -prinsipper 
I beregningene er de vedtatte takstene i Tilleggsavtalen for Oslopakke 3 av 13. 
juni 2017 (TA 2017) lagt til grunn. Tabell 1-1 side 25 viser takstene for Trinn 1. 
Takstene for hhv lette og tunge kjøretøy i Trinn 2 fremgår av Tabell 1-2 og 
Tabell 1-3 side 27. For Trinn 3 er det i beregningene foreløpig lagt til grunn økte 
takster for elbil som beskrevet i TA 2017, samt de samme takstene i Indre ring 
som i bomringen i Oslo. TA 2017 beskriver at takstene vil bli vurdert før 
innføring av Trinn 3.  
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4.5.1 Endret brikkerabatt  
I dag er det 10 prosent rabatt for passering i bomringen i Oslo eller 
Bærumsringen med Autopassavtale. I de foreliggende beregningene er det lagt 
inn 20 prosent brikkerabatt for personbiler og ingen rabatt for tunge kjøretøy for 
alle nye bompengeordninger10. Dette er lagt til grunn fra og med Trinn 2. 

Økt rabatt betyr reduserte bompengeinntekter. Med en brikkeandel på ca. 90 
prosent vil dette slå inn med 9 prosent redusert gjennomsnittstakster for 
personbil. Trafikkavvisningen av lette biler blir noe redusert, og en beregning i 
Matrisemodellen gir til resultat at det totale provenyet blir redusert med 6,5 
prosent i forhold til resultatene med dagens rabattordning.  

4.5.2 Tidsdifferensiering 
Det er enighet om å innføre tidsdifferensierte takster Oslopakke 3 med høyere 
priser i rushperiodene enn utenom rush.  

Periodene for rushtidstillegget er som følger: 

Morgen:   0630 – 0900. 

Ettermiddag:  1500 – 1700. 

I disse periodene er veinettet mest belastet av trafikk. Nytt trafikant-
betalingssystem vil derfor ha positiv virkning for trafikkavviklingen og 
luftkvaliteten. Figur 4-3 viser at den målte gjennomsnittshastigheten på det 
overordnede veinettet er lavere i rushperiodene. 

                                                

 
10 Samferdselsdepartementet (2016- 2017): Prop. 1S Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2017, s.74.  
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Figur 4-3: Hastighetsregistreringer med angitte perioder for rushtidstillegg i bomsnittene. 
  (Kilde: Fosli 2014) 

Rushtidstillegget er vektet på følgende måte i provenyberegningene: 

› Trafikken i rushperiodene utgjør i gjennomsnitt omlag 33 prosent av 
trafikken i løpet av et gjennomsnittlig virkedøgn. 

› Trafikken i ukens fem virkedøgn utgjør i gjennomsnitt om lag 79 prosent av 
uketrafikken 

› Det er ikke forutsatt innkreving av rushtillegget i juli, påske- eller juleferie, 
og heller ikke på offisielle fridager/ helligdager. I sum utgjør dette totalt ca. 
35 dager som ellers ville ha vært virkedøgn. 

Da det heller ikke innkreves rushtidsavgift i helgene, blir andelen av trafikken 
som blir avkrevd rushtakst ca. 23 prosent av total trafikk i løpet av året. 

Tungtrafikken har en noe lavere andel av sin trafikk i rushperiodene enn lette 
biler. Det utgjør imidlertid ikke noen stor feilkilde å bruke 23 prosent for all 
trafikk, siden tungtrafikken kun utgjør 6–7 prosent av bompasseringene.  

Trafikkgrunnlag og proveny som beregnes i provenymodellen og i matrise-
modellen tar utgangspunkt i dagens trafikk som er registrert i bomstasjonene i 
Osloringen og Bærumssnittet, og beregnet passeringstall for nye bomsnitt.  

Det er utført beregninger for henholdsvis i og utenfor rush. Endelig beregnet 
trafikkgrunnlag og proveny er et veid gjennomsnitt av disse to situasjonene.  

Det er antatt at ca. 20 prosent av trafikken som blir avvist pga. rushtidstillegget 
i stedet vil kjøre til andre tider. Øvrige 80 prosent antas å finne andre veier, 
reisemål eller reisemåter, kombinere med andre reiser eller unnlate å reise. 
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4.5.3 Miljødifferensiering 
Miljødifferensierte bompengetakster har til nå i praksis vært gratis passering for 
elbiler og tre ganger lettbiltakst for tunge kjøretøy, men nå tar man i bruk 
differensierte takster for å påvirke sammensetningen av hele bilparken. 

Miljødifferensieringen gjør det dyrere å kjøre lett dieselbil, og fordels-
behandlingen av nullutslippsbiler videreføres i prinsippet. Samtidig gjøres det en 
god del dyrere for eldre tunge kjøretøy med Euro V-motorer eller eldre å passere 
gjennom bomstasjonene.  

4.5.4 Timesregel 
I tråd med TA 2017 er det forutsatt innført felles timesregel for Osloringen og 
Indre Ring (fra og med Trinn 2). Det betyr at selv om flere bilreiser blir omfattet 
av bompenger som følge av innføring av Indre Ring, vil ikke de reisene som 
belastes bompenger i Trinn 1 betale mer for disse reisene i Trinn 2 (med unntak 
av elbil).  

Faktisk er det slik at noen reiser blir rimeligere sammenlignet med dagens 
ordning. Toveis innkreving og felles timesregel gjør at lange tur/returreiser som 
går gjennom Osloringen to ganger uten å passere bygrensen, faktisk får en 
lavere bompengebelastning i Trinn 2 og 3 enn i dag.  

4.6 Beregnet proveny 
Ut fra trafikkdata, passeringsdata, kjøretøysfordeling, bomstasjoner og 
takstregime mm omtalt over, er brutto proveny beregnet til 4,5 mrd. kr i Trinn 2 
i 2019 og 4,7 mrd. kr i Trinn 3 i 202011.  

Tabell 4-7 Beregnet brutto proveny (2016-kroner).  

 

Tabell 4-7 viser inntektene fordelt på de ulike snittene. Inntektsfordelingen her 
er påvirket av timesregelen, hvor gjennomgående bilreiser eksempelvis blir 
belastet bompenger over Osloringen og kjører gratis gjennom Indre Ring. 

Tabell 4-8 viser et overslag over antall betalende passeringer per døgn over de 
ulike snittene, hvor gratis passeringer som følge av timesregelen ikke inngår. 

                                                

 
11 Beløpene er beregnet med de angitte takster som om de gjelder for hele året. 
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Tallene har fremkommet ved at beregnet proveny i snittene er dividert med 
gjennomsnittlig, veid bompengetakst, i og utenfor rush, og med kjøretøy-
fordeling beregnet for 2020. Antall betalende passeringer er noenlunde det 
samme i Trinn 2 som for Trinn 3. 

Tabell 4-8: Beregnet trafikkgrunnlag i Trinn 3 

 

Det betyr at det er trukket ut passeringer som fritas for betaling som følge av 
timesregel, mens derimot gratispasseringer for busser og bevegelseshemmede 
inngår i tallene (utgjør en liten andel).  

4.7 Trafikale virkninger 
I beregningene av trafikkavvisning og proveny er det ikke forutsatt 
etterspørselsvekst som følge av befolkningsvekst m.v. Det betyr at resultatene i 
dette kapittelet ikke inkluderer en evt. økt trafikk som følge av befolkningsvekst 
slik som transportmodellen RTM23+ gjør for 2020 og 2036. 

4.7.1 Trafikkavvisning 
Med trafikkavvisning menes her reduksjon av biltrafikken over et gitt veisnitt på 
et gitt tidspunkt grunnet endrede transportkostnader, i dette tilfellet i form av 
økte bompengekostnader. 

Tabell 4-9: Beregnet trafikkavvisning til/fra ulike geografiske områder over et virkedøgn 
(uten soneintern trafikk). (Jf. Figur 4-2) 

 

Tabell 4-9 viser beregnet avvisning av trafikken til/fra ulike geografiske 
områder, veid med hensyn til kjøretøyfordelingen. Dette er trafikk som passerer 
ett eller flere bomsnitt. Reiselengden er økende i kolonnene mot høyre i 
tabellen, selv om kolonnene delvis omfatter de samme reisene. Eksempelvis 
inneholder kolonnen for reiser til/fra "Soner mellom Indre Ring og Osloringen" 
også reiser fra/til "Soner i Akershus". Kolonnen for sistnevnte inneholder 
derimot ikke reiser mellom sonene innenfor Osloringen.  
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Trafikkavvisningen er størst for bomsnittkryssende reiser innenfor Osloringen. 
Her er reisene kortest, og dermed mest følsomme for bompenger siden 
bompenger da utgjør en større del av samlet kostnad for reisen.  

Total avvisning over hele døgnet gjennom alle bomsnittene i Trinn 3 er beregnet 
til ca. 16 prosent. Tilsvarende tall for total avvisning som følge av innføring tids- 
og miljødifferensierte takster (Trinn 1) er beregnet til ca. 7 prosent. 

4.7.2 Trafikkendringer 
Med trafikkendring menes her endret trafikkvolum og sammensetning av 
biltrafikken over et gitt veisnitt i løpet av et nærmere definert tidsrom, som 
følge av f.eks. endret sammensetning av bilparken og endret transport-
etterspørsel, inkl. evt. trafikkavvisning12. 

Trafikkendringen gjennom Osloringen er vist i Figur 4-4. Sammenlignet med 
dagens trafikkvolum er det beregnet en nedgang i antall passeringer på ca. 14 
prosent i rush og 9 prosent utenom rush i Trinn 3 i 2020. Gjennomsnittlig 
reduksjon er ca. 10 prosent, eller om lag 50.000 biler i døgnet, i sum begge 
retninger.  

Endringene for hver enkelt kjøretøykategori er et resultat av det nye trafikant-
betalingssystemet, fremkommet som endret kjøretøyfordeling; (dvs. fra Tabell 
4-5 for 2017 til Tabell 4-6 for 2020), samt beregnet trafikkavvisning i 2020. 

Figur 4-4: Beregnet trafikkendring (ÅDT) i forhold til i dag innen hver kjøretøygruppe over 
  Osloringen i 2020 (Trinn 3). 

                                                

 
12 I analysene i dette kapitlet er det ikke tatt med endringer i transport-etterspørselen grunnet befolkningsvekst 
eller andre "eksterne" drivere. 
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Beregnede endringer per kjøretøygruppe viser at det nye trafikantbetalings-
systemet bidrar svært godt til måloppnåelse. Antall passeringer med kjøretøy 
med store lokale utslipp vil gå kraftig ned sammenlignet med i dag, mens trafikk 
med mer miljøvennlige biler vil øke. Antall tunge biler med Euro V eller lavere er 
beregnet å gå ned med over 65 prosent, og det er beregnet at antall lette 
dieselbiler vil gå ned med rundt 25 prosent i 2020 sammenlignet med i dag. 
Motstykket til dette er en kraftig økning av antallet nullutslippsbiler, med over 
85 prosent gjennom Osloringen. Økningen er likevel mindre i antall enn 
nedgangen i fossile kjøretøy. Tyngre kjøretøy i klasse Euro VI eller bedre har 
overtatt for mange av de gamle tunge kjøretøyene. 

Tabell 4-10: Kjøretøygruppenes andel av total trafikk gjennom Osloringen, i dag og i 2020. 
 

Tabell 4-10 viser 
endringene i antall 
passeringer gjennom 
Osloringen fra i dag og 
frem til 2020 for hver 
enkelt kjøretøykategori, 
i absolutte tall og som 
andeler av totalen13. 

Endringer mellom de ulike kjøretøygruppene forventes å være enda større i de 
nye bomsnittene. Dette fordi det ikke er bompengeinnkreving over disse 
snittene i dag. Over Indre Ring vil relative forskjeller mellom takstene slå 
spesielt sterkt ut, da andelen korte reiser er større her enn over Osloringen og 
Bygrensen. 

4.8 Usikkerheter – provenyberegninger 

4.8.1 Usikkerhetsfaktorer 
Provenyberegningene bygger på en rekke forutsetninger og valg av beregnings-
parametere som til dels er usikre og kan bli endret over tid. For eksempel så 
påvirker teknologi/prisutvikling for nullutslippskjøretøy utviklingen av bilparken. 

De viktigste usikkerhetsfaktorene er vist i Tabell 4-11. 

Tabell 4-11: Usikkerhetsfaktorer 

                                                

 
13 Andelene er ganske lik de som er vist for 2017 og 2020 i henholdsvis Tabell 4-5 og Tabell 4-6, men de er noe 
endret pga. avvisningen.  
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I kvantifiseringen av usikkerheten tas det utgangspunkt i beregnet proveny for 
2020, med de takstene som er vedtatt i RA2016/TA2017.  

 

4.8.2 Usikkerhet mht. prisfølsomhet (elastisitet) 
Med elastisitet menes her sammenhengen mellom pris og etterspørsel etter å 
krysse et bomsnitt. Jo høyere elastisitet (i absoluttverdi), desto flere vil velge 
andre alternativer enn å kjøre bil gjennom bomsnittet. 

Tabell 4-12: Bilistenes prisfølsomhet 

Elastisiteten lar seg vanskelig fastslå på forhånd. En 
elastisitet på -0,4 er lagt til grunn i de presenterte 
beregningene. Det betyr at dersom prisen øker med ti 
prosent, går antall bilturer over bomsnittet ned med 
fire prosent.  Tabellen her viser mulig inntektspenn 
ved elastisitet mellom -0,2 og -0,614. 

Sammenlignet med innsamlede erfaringstall fra en rekke prosjekter15, inkl. 
nedleggelse av bomringen i Trondheim16 m.fl., er elastisiteten lagt relativt høyt. 
Dette vil si at beregningene av proveny er konservative. Samtidig gir valgt 
elastisitet en høyere beregning av avvising/ måloppnåelse enn det en finner når 
en bruker transportmodellen til å beregne trafikale virkninger. 

Hva den faktiske elastisiteten vil vise seg å bli, er blant annet avhengig av hvor 
attraktive alternative reisemåter (kollektiv, sykkel og gange) er for relasjonene 
som nå får økte bompengetakster. Økt grad av miljøbevissthet kan også virke 
inn. 

Prisfølsomheten kan også gi seg utslag i at noen bilister velger omkjøringsruter, 
f.eks. rv. 111 og rv. 22, fv. 120 eller rv. 23 utenom Oslo, eller velger andre 
reisemål. Dette er tilpasninger som fanges opp av transportmodellen RTM23+ 
(se kapittel 3) og gjelder en relativ liten andel av totaltrafikken forbi bom-
snittene i Oslopakke 3. 

 

                                                

 
14 Elastisitetene som drøftes her forutsetter at tidskostnadene ikke er inkludert ved beregning av avvisning. 
15 "Funding of Road Construction in Norway - Experiences and 
Perspectives" (Svein Bråthen og James Odeck, 2006). 
16 "The Effects of removing the Trondheim Toll Cordon", (Solveig 

Meland, Terje Tretvik, Morten Welde, Elsevier Transportpolicy - Journal 
17, (2010) 475 – 485) 
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4.8.3 Usikkerhet mht. bilparkens utvikling 
Tabell 4-13: Bilpark og proveny 

En evt. raskere utskifting av bilparken enn 
forutsatt i Tabell 4-6 vil gi seg utslag i redusert 
proveny. Dette er her illustrert ved beregning 
av provenyet også for årene 2021 og 2022, 
med utgangspunkt i nevnte tabell. Fordelingen 
av tunge kjøretøy er ikke endret. 

4.8.4 Erfaringer med tidsdifferensierte takster i Bergen 
Tidsdifferensierte takster ble innført i Bergen i 2016 for å redusere kø og bedre 
luftkvaliteten. Takstene ble endret fra 25 kr hele døgnet til 45 kr i rush og 19 kr 
utenom rush (enveisinnkreving). Med Autopassavtale (20 prosent rabatt) er 
prisen henholdsvis 15 og 36 kr. Prisforskjellen mellom rush og ikke-rush er 
m.a.o. 26 kr uten Autopassavtale og om lag 21 kr med avtale.  

Dette er en større prisforskjell enn det som er vedtatt i Oslopakke 3. Samtidig er 
takstnivået høyere i Oslo, slik at en kan forvente mindre endring av 
reisetidspunkt og større endringer i valg av transportmidler og reisemål i Oslo 
enn i Bergen.   

Takstomleggingen i Bergen var planlagt ut fra at bominntektene skulle opp-
rettholdes. Erfaringen derfra etter ett år med ny ordning, er at inntektene er 16 
prosent lavere enn forventet (Presterud 2017). Dels skyldes det at elbilandelen 
økte raskere enn forventet (fra 1 prosent i 2013 til ca. 10 prosent i 2016, mot 
forventede 2 prosent), dels at trafikken gikk mer ned enn forventet, særlig i 
ettermiddagsrushet. Det ble også mindre trafikkøkning utenom rush enn ventet. 
Figur 4-5 viser trafikkendringer en vanlig hverdag før og etter innføring av 
tidsdifferensierte takster.   

Figur 4-5 Trafikkvolum gjennom bomringen, sum lette og tunge kjøretøy, YDT feb-mai  
  2015 og 2016. Kilde Presterud 2017. 
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Trafikkreduksjonen i rushperiodene har vært god og forsinkelsene er redusert 
betydelig (jf Figur 4-6), men etter ett år er det igjen en liten økning i antall biler 
som kjører i rushtiden. Dette er i hovedsak elbiler, og i de første månedene i 
2017 er elbilandelen ca. 15 prosent i morgenrushet. 

Figur 4-6  Trafikkvolum for de tre hovedinnfartsårene (begge retninger), YDT februar 2015 
og 2016. Kilde: Presterud 2017. 

Dette viser god trafikal måloppnåelse, men reduserte inntekter gir utfordringer 
for bomselskapet og finansiering av tiltak i Bergensprogrammet.  
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5 Effekter for luftforurensning og klima 
NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har beregnet effekter på luftkvalitet og 
klimagassutslipp av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3. Metoden og 
resultatene fra beregningene er presentert i en egen rapport17. I dette kapitlet 
gjengis hovedresultatene.  

NILU har benyttet analyseverktøyet AirQUIS/EPISODE, og modellområdet 
dekker hele det tettbygde området i Oslo og Bærum som har størst utfordringer 
med luftkvalitet. Også Asker og deler av Romerike og Follo inngår i 
modellområdet som vist i Figur 5-1.  

 

 

Figur 5-1  Modellområdet benyttet i spredningsberegningene (AirQUIS/EPISODE) vist som 
  sorte gridruter. 

  

                                                

 

17 Grythe, H., Høiskar, B.A.K, Sundvor, I., Framtidig trafikantbetaling Oslopakke 3 – effekt 

på lokal luftkvalitet (NILU OR 30/2017). Kjeller, NILU 
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Det er utført beregninger i AirQUIS/EPISODE for tre ulike situasjoner: 

› Dagens situasjon 2014, basert på de mest oppdaterte trafikkdata som 
var tilgjengelig18. 

› Referanse2020, basert på prognoser for trafikk og kjøretøysammen-
setning for 2020. 

› Tiltak2020, basert på prognose for trafikk og kjøretøysammensetning i 
2020 når det tas hensyn til effekten av nytt trafikantbetalingssystem med 
miljø- og tidsdifferensierte avgifter og nye bomsnitt på bygrensa mot Oslo 
og en ny indre bomring langs Ring 2 med armer mot Sinsen, Trosterud og 
Bygdøy19. 

Referanse2020 

Beregningene viser at innfasing av nyere kjøretøy, spesielt tunge kjøretøy med 
EuroVI-teknologi fram mot 2020 vil gi betydelig utslippsreduksjoner for NOx og 
CO2. For NOx forventes trafikkutslippene å reduseres med cirka 60 prosent, 
mens CO2 utslippene fra trafikken reduseres med cirka 8 prosent.  

Det forventes lite endringer i trafikkutslippene av PM10 fram mot 2020. For PM2.5 

vil utslippene fra trafikken bli redusert med cirka 17 prosent, men siden 
trafikkbidraget er så lite sammenlignet med andre kilder, vil reduksjonen ha lite 
å si for totalutslippene av PM2.5. 

Tiltak2020 

Innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (Tiltak2020) vil bidra til 
utslippsreduksjoner for alle fire komponenter:  

• For NOx vil Tiltak2020 gir en reduksjon i trafikkutslippene på 12 prosent 
i modellområdet relativt til Referanse2020.  

• Tiltak2020 vil gi en reduksjon i CO2-utslippet fra trafikken i 
modellområdet på 9 prosent sammenlignet med Referanse2020. 

• For PM10 forventes Tiltak2020 å gi en nedgang i trafikkutslippene på 4 
prosent relativt til Referanse2020. 

• PM2.5 forventes Tiltak2020 å gi en nedgang i trafikkutslippene på 7 
prosent i forhold til Referanse2020. 

                                                

 

18 Dette scenariet ble beregnet i forbindelse med arbeidet med Oslopakke 3 høsten 2016 
og resultatene er presentert i rapporten «Revidert Oslopakke3: effekter på trafikk, miljø 
og samfunn» (COWI rapport, 2016) 

19 Beregningene er basert på konsept for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik det forelå 

per 25.04.2017. Endelig konsept og takster vedtatt juni 2017 er noe endret, blant annet er 
Fornebusnittet tatt ut og det er vedtatt en timesregel som medfører at trafikantene kun 
betaler for en passering dersom de krysser Osloringen og Indre Ring i løpet av en time.  
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På grunnlag av utslippsberegningene, er konsentrasjonene av NO2, PM10 og 
PM2.5 beregnet for hele modellområdet. Videre er det beregnet hvor mange 
personer som bor i områder der forurensningsnivåene er over grenseverdiene 
gitt i forurensningsforskriften. 

Luftkvalitetsberegningene som er presentert i kapittel 5.1 er basert på 
trafikkberegninger for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik de forelå per 
25.04.2017. Endelig konsept og takster vedtatt juni 2017 er noe endret. De 
trafikale forskjellene mellom analysert alternativ og vedtatt trafikantbetalings-
system er vurdert til å være relativt små for 2020, slik at resultatene av NILUs 
analyser er forventet å være representative også for vedtatt alternativ. Det er 
derfor ikke foretatt nye utslipps- og spredningsberegninger for det vedtatte 
betalingssystemet ved hjelp av AirQUIS/EPISODE, men i kapittel 5.2 er det gjort 
en vurdering av hvordan RA2016/TA2017 vil påvirke luftkvaliteten sammenlignet 
med beregningene fra april. 

Forventet endringer i trafikkarbeid for RA2016/TA2017 sammenlignet med 
Referanse2020 er vist i Figur 3-5 og Figur 3-8. Totalt for Oslo er det forventet en 
nedgang i trafikkarbeidet på 11 prosent sammenlignet med Referanse2020. 

RA2016/TA2017 gir en noe annen geografisk fordeling av trafikkarbeidet enn 
trafikkberegningene som ligger til grunn for beregningene med AirQuis/Episode. 

5.1 Resultater fra beregninger med 
AirQUIS/EPISODE  

5.1.1 NO2-konsentrasjoner og eksponering 
Forurensningsforskriften for NO2 har en grenseverdi på 40 µg/m3 for årsmiddel, 
samt at timesmiddelverdiene får overstige 200 µg/m3 maksimalt 18 ganger i 
løpet av et år. 

Årsmiddelkonsentrasjonene for NO2 for henholdsvis Dagens situasjon 2014, 
Referanse 2020 og Tiltak2020 er vist i Figur 5-2. Beregningene viser at det kan 
forventes en betydelig reduksjon i NO2-konsentrasjonene i store deler av Oslo i 
2020 selv uten nye tiltak. Dette gjelder både for årsmiddelverdiene for NO2 og 
antall timer med timemiddelverdier over grenseverdien på 200 µg/m³ (Figur 
5-3). Dette skyldes først og fremst innfasing av nye tunge kjøretøy med Euro 
VI-teknologi. Disse kjøretøyene har svært lave NOx-utslipp sammenlignet med 
eldre modeller, og innfasingen av disse modellene vil gi en betydelig reduksjon i 
NOx-utslippene20. Til tross for dette, vil det fremdeles være fare for 
                                                

 

20 I beregningene er det antatt 0 % Euro VI-kjøretøy på veiene i 2014, mens 
andelen tunge kjøretøyer med Euro VI teknologi er antatt å være henholdsvis 76 
og 80 prosent i Referanse2020 og Tiltak2020. 
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overskridelser av grenseverdiene for NO2 langs de mest trafikktunge veiene (E6 
i Groruddalen og Ulven), samt i områdene rundt Oslo Havn og ved 
tunnelmunninger.  

Tiltak2020 fører til en reduksjon i NO2-konsentrasjonene i hele byområdet som 
følge av nytt trafikantbetalingssystem. Figur 5-4 viser hvilke områder som får 
størst nedgang i årsmiddelverdier fra Referanse2020 til Tiltak2020. Langs de 
trafikktunge veiene Ring 3 og E6 sørover ligger reduksjonen på cirka 15 prosent 
og det er her betydelig redusert risiko for overskridelser av forurensnings-
forskriften for årsmiddelverdien for NO2. Det er fare for at grenseverdiene kan 
overskrides langs E6 i Groruddalen der reduksjonene på omlag 9–12 prosent 
ikke vil bringe forventet årsmiddelkonsentrasjon under grenseverdien på 40 
µg/m3.  

Tabell 5-1 viser antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder 
med NO2-nivåer over grenseverdiene. Beregningene viser at innføring av nytt 
takstsystem (Tiltak2020) reduserer antall personer som bor i områder med 
overskridelser av grenseverdien for årsmiddel av NO2 fra 6000 til 1500 
personer. For Tiltak2020 er det primært boliger langs E6 og ved Oslo havn som 
ligger i områder med NO2-konsentrasjoner over grenseverdiene. 

Det er viktig å påpeke at de meteorologiske forhold naturlig endres fra år til år, 
og at dette kan gi store utslag for luftforurensningene: både konsentrasjons-
nivåer og deres fordeling i byen kan forandres. Dette betyr at også antall 
personer som bor i områder med overskridelser vil variere fra år til år som følge 
av meteorologisk variabilitet (selv om utslippene er like), men tiltaket vil uansett 
gi en betydelig reduksjon i antall eksponerte.  
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Figur 5-2: Årsmiddel for NO2 (µg/m3) for a) Dagens situasjon (2014), b) Referanse2020 og 
c) Tiltak2020. Grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for NO2 årsmiddel er 
på 40 µg/m³. Områder i rødt angir steder hvor det er fare for at grenseverdien 
brytes. Figur: NILU 

 

  

a) Dagens situasjon 

b) Referanse2020 

c) Tiltak2020 
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Figur 5-3: Kartene viser 19. høyeste timekonsentrasjonen for NO2 (µg/m3) for a) Dagens 

situasjon 2014, b) Referanse2020 og c) Tiltak2020. Timemiddelverdien for NO2 
kan overskride 200 µg/m3 maks 18 ganger i løpet av et år. Områder i rødt på 
figurene angir steder hvor det er fare for at grenseverdiene for timemiddel 
brytes. 

c) Tiltak2020 

a) Dagens situasjon 

b) Referanse2020 
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Figur 5-4  Prosentvis reduksjon i NO2 årsmiddelverdier mellom Referanse2020 og   
  Tiltak2020. Figur: NILU 

 

Tabell 5-1 Antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder med NO2- 
   nivåer over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften for 2014,   
   Referanse2020 og Tiltak2020. 

Tiltak 

Antall personer som 
eksponeres for årsmiddel 
over gjeldende 
grenseverdi 

Antall personer som 
eksponeres for 
døgnmiddel over 
gjeldende grenseverdi 

 
Oslo Bærum Totalt Oslo Bærum Totalt 

Dagens 

situasjon 2014 
216 500 4 900 221 400 56 400 2 300 58 700 

Referanse2020 6 000 800 6 800 200 0 200 

Tiltak2020 1 500 500 2 000 <100 0 <100 

 

5.1.2 Svevestøv (PM10 og PM2.5) og eksponering 
Figur 5-5 viser Prosentvis reduksjon i årsmiddelverdien for PM10 mellom 
Referanse2020 og Tiltak2020. Innføring av nytt trafikantbetalingssystem vil gi 
noe reduksjon i årsmiddelet for PM10, spesielt langs E6 i Groruddalen og 
Sørkorridoren.  
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Beregningene viser at Tiltak2020 reduserer antall personer som er eksponert for 
årsmiddelverdier for PM10 over grenseverdien gitt i forurensningsforskriften, se 
Tabell 5-2. For Tiltak2020 viser beregningene at 1900 personer i Oslo er 
eksponert for høyt årsmiddel. Dette er nesten utelukkende bosteder i 
umiddelbar nærhet til E6.  

 
Figur 5-5: Prosentvis reduksjon i årsmiddelverdien for PM10 mellom Referanse2020 og 

Tiltak2020 

 

Tabell 5-2: Antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder med PM10-
nivåer over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften for 2014, 
Referanse2020 og Tiltak2020 

Tiltak 

Antall personer som 
eksponeres for årsmiddel 
over gjeldende 
grenseverdi* 

Antall personer som 
eksponeres for 
døgnmiddel over 
gjeldende grenseverdi* 

  Oslo Bærum Totalt Oslo Bærum Totalt 

Dagens 
situasjon 2014 

3 000 400 3 400 14 300 2 300 16 600 

Referanse2020 3 300 500 3 700 15 600 2 100 17 700 

Tiltak2020 1 900 300 2 200 12 400 1 600 14 000 

* Grenseverdien for PM10 gjeldende fra 1. januar 2016 er lagt til grunn 

 
Innføring av nytt trafikantbetalingssystem har svært liten effekt for PM2.5-
nivåene fordi utslipp fra trafikk utgjør en relativt liten andel av disse utslippene.  

5.1.3 Klimagassutslipp – CO2  
Beregningen av klimagassutslipp fra modellområdet viser en reduksjon på 9 
prosent CO2 for Tiltak2020 sammenlignet med Referanse2020 (16 prosent 
sammenlignet med Dagens situasjon), Tabell 5-3. 
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Tabell 5-3:Beregnede CO2-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Dagens (2014), 
Referanse2020 og Tiltak2020. Tallene er avrundet. 

CO₂-utslipp 

(1000 tonn) 

Dagens 
situasjon 

2014 

Referanse 2020 Tiltak 2020 

Trafikk-eksos  1 460 1 340 1 220 

5.2 Vurdering av luftkvalitet for RA2016/TA2017 
Luftkvalitetsberegningene som er presentert i kapittel 5.1 er basert på 
trafikkberegninger for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik de forelå per 
25.04.2017. De trafikale forskjellene mellom analysert alternativ og vedtatt 
trafikantbetalingssystem er vurdert til å være relativt små for 2020, og det er i 
dette kapitlet foretatt en vurdering av hvordan RA2016/TA2017 vil påvirke 
luftkvaliteten sammenlignet med beregningene fra april. 

Følgende antagelser er lagt til grunn for vurderingen:  

 
• Ingen endring i bilparksammensetningen mellom de to scenariene.  

 
• Basert på estimerte overordnede tall for trafikk (kjørte kilometer), er det 

antatt at RA2016/TA2017 totalt for hele Oslo vil gi 1 prosent større 
nedgang i trafikkarbeid enn trafikkprognosene som lå til grunn for 
beregningene i AirQUIS/EPISODE.  

 
• Trafikkendringen på 1 prosent fordeler seg likt over alle kjøretøyklasser 

 
RA2016/TA2017 gir litt større trafikkreduksjon i bydelene i Indre by, og noe 
mindre trafikkreduksjon på Ring 3 ved Sinsen og på E18 og E6 i sør enn trafikk-
beregningene fra april 2017. 

5.2.1 Forventet effekt på totale utslipp 
CO2: Med forutsetningene gitt ovenfor vil CO₂-utslippene være tilnærmet lik 
som forutsatt for beregningene i AirQUIS/EPISODE. Det kan forventes en 
nedgang i CO₂-utslipp på om lag 9 prosent sammenlignet med Referanse2020. 

NOx: Bilparksammensetningen er viktig for totale utslipp av NOx, da det er 
store forskjeller mellom utslipp per kjørte kilometer for ulike typer biler. I tillegg 
vil hastighet og mengden kø påvirke NOx-utslippene i større grad enn for CO2. 
Dette gjør at det er større usikkerhet i estimatet for endringer i NOx-utslippene 
enn for CO2. En endring på 1 prosent totalt kjørte kilometer anslås å gi en 
tilsvarende eller noe større reduksjon i NOx-utslippene totalt sett for hele 
modellområdet. 
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PM10: Det er en svakere sammenheng mellom totalt kjørte kilometer og utslipp 
av PM10, da hastigheten er spesielt viktig for denne komponenten. Det er ikke 
mulig å forutsi de totale utslippsendringene for PM10, da det bla. er store 
høyhastighetsveier med stor økning i trafikk.  

PM2,5: En endring på prosent totalt kjørte kilometer anslås å gi en tilsvarende 
eller noe større reduksjon i PM2.5-utslippene totalt sett for hele modellområdet. 

5.2.2 Forventet effekt på luftkonsentrasjoner 
Beregningene for Tiltak202021 viser at det i hovedsak er to områder det fortsatt 
forventes overskridelser. Dette gjelder områdene rundt Oslo havn (NO2) og 
langs E6 i Groruddalen (NO2 og PM10). 

For området rundt Oslo havn gir trafikkberegningene for RA2016/TA2017 i 2020 
en reduksjon i antall kjørte kilometer på cirka 4 prosent sammenlignet med 
Tiltak2020, mens det langs E18 gjennom sentrum forventes en oppgang på 1 
prosent i trafikk. Overskridelsene av NO2 i området har trafikk som en av to 
hovedkilder, den andre er skipsutslipp fra skip i og ved havna. Det anslås at 
RA2016/TA2017 i 2020 vil gi maks 0.5 prosent oppgang i NO2 konsentrasjonene 
i sentrum, sammenlignet med Tiltak2020.  

Langs E6 i Groruddalen gir beregningene av Tiltak2020 overskridelser av 
grenseverdiene for både PM10 og NO2. RA2016/TA2017 vil gi en reduksjon i 
trafikken på i størrelsesorden 1 prosent i forhold til Tiltak2020, noe som kan 
bidra til å redusere nivåene av begge komponentene (med forbehold om uendret 
trafikkflyt). 

Det er også gjort en vurdering for områder der det for Tiltak2020 ikke er 
overskridelser, men der RA2016/TA2017 gir en trafikkøkning relativt til 
Tiltak2020. Dette gjelder Ring 3 ved Sinsen, E18 og E6 sørover. For de to 
sørgående hovedveiene vil trafikkendringen med høy sannsynlighet ikke føre til 
nye områder med overskridelser da trafikkøkningen her (6-9 prosent oppgang) 
vil gi en trafikkmengde som er lavere enn i Referanse2020 som ikke hadde 
overskridelse i disse områdene.  

En tilsvarende analyse viser derimot at strekningen på Ring 3 ved Sinsen, med 
en trafikkøkning på 7 prosent vil komme tett opp mot og mulig overskride 
grenseverdien for årsmidlet NO2. 

                                                

 

21 Beregninger basert på konsept for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik det forelå per 

25.04.2017 



 

 

 

     

 84  VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3   

    

5.2.3 Forventet befolkningseksponering 
NO2:  Med mindre trafikk på E6 i Groruddalen forventes det at 
RA2016/TA2017 gir noe lavere verdier i området sammenlignet med Tiltak2020. 
Dette kan begrense befolkningseksponeringen noe i dette området.  

Totalendringen i befolkningseksponeringen i Oslo Sentrum og i områdene langs 
Ring 3 ved Sinsen er vanskelig å vurdere da nivåene for spesielt NO2 ligger tett 
opp mot grenseverdiene og det er høy befolkningstetthet i områdene. Små 
endringer i konsentrasjonene i disse områdene kan potensielt gi relativt store 
utslag i befolkningseksponeringstallene. 

PM10:   Med mindre trafikk på E6 i Groruddalen forventes det noe lavere 
verdier i området, som kan begrense befolkningseksponeringen noe. Det er ikke 
forventet endringer av PM10 i andre områder som vil gjøre at flere utsettes for 
PM10 nivåer over grenseverdien. 

PM2.5: Med RA2016/TA2017 vil det fremdeles ikke være noen som eksponeres 
for nivåer over grenseverdien for PM2.5. 

5.3 Oppsummering 
Innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (RA 2016/2017) fører 
til redusert trafikk i Oslo og vil bidra til utslippsreduksjoner for alle fire 
komponenter:  

› Det er forventet en nedgang i trafikkutslippene av NOX på om lag 12 
prosent i modellområdet relativt til Referanse2020.  

› Det er forventet en nedgang i CO2-utslippet fra trafikken i modellområdet 
på om lag 9 prosent sammenlignet med Referanse2020. 

› Det er forventet en nedgang i PM10 i trafikkutslippene på om lag 4 prosent 
relativt til Referanse2020. 

› Det er forventet en nedgang i PM2.5 i trafikkutslippene på 7 prosent i forhold 
til Referanse2020. 

Beregningene viser at det i Referanse2020 kan forventes en betydelig reduksjon 
i NO2-konsentrasjonene i store deler av Oslo selv uten nye tiltak. Likevel 
forventes det i 2020 fortsatt overskridelser av grenseverdiene for NO2 i store 
områder langs de mest trafikktunge veiene som E6 i Groruddalen og Ring 3, 
samt i områdene rundt Oslo Havn og ved tunnelmunninger.  

RA2016/TA2017 vil føre til en reduksjon i NO2-konsentrasjonene i hele 
byområdet inkludert omegnskommunene til Oslo. Spesielt stor reduksjon er 
beregnet for Groruddalen, Hovinbyen, Indre by øst og i et bredt belte langs Ring 
3 fra Nydalen til Manglerud og videre sørover langs E6. Selv om risikoen for 
overskridelser av grenseverdiene reduseres betydelig, vil det fortsatt være fare 



 

 

 

      

   VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3 85 

     

for overskridelser enkelte steder som langs E6 i Groruddalen og Ring 3 ved 
Sinsen. 

Antall personer som i 2020 bor i områder med overskridelser for NO2 reduseres 
fra 6000 i Referanse2020 til 1500 personer i Tiltak202022, en nedgang på 75 
prosent som følge av endret takstsystem. NO₂-konsentrasjonen og den romlige 
fordelingen av disse, samt antall eksponerte, vil variere fra år til år på grunn av 
variasjoner i meteorologi, men tiltaket vil uansett gi en betydelig reduksjon. 
Nivåene for NO₂ ligger tett opp mot grenseverdiene i deler av Oslo sentrum og 
langs Ring 3 ved Sinsen. Små endringer i disse områdene kan potensielt gi 
relativt store utslag i befolkningseksponeringstallene. 

Det er beregnet svært liten effekt for PM2.5-nivåene siden trafikk utgjør en 
mindre andel av disse utslippene. Det er imidlertid beregnet mer effekt på 
årsmiddelet for PM10. Det er mest effekt i de områdene med størst 
trafikkreduksjon og hvor trafikk utgjør en stor del av utslippene jf. Figur 5-5. 
Dette omfatter blant annet Groruddalen, Hovinbyen og områder langs Ring 3 fra 
Nydalen til Manglerud og sørover langs E6.  

 

                                                

 

22 Beregninger basert på konsept for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik det forelå per 

25.04.2017 
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6 Effekter for byutvikling 
Arealbruk er et viktig virkemiddel for å redusere behovet for bil, og å til-
rettelegge for at flest mulig velger å reise kollektivt, gå eller sykle til daglige 
gjøremål. I forslag til Oslo sin kommuneplan lagt ut på høring (2017) er det gitt 
en del kvalitetskrav til arealutviklingen. I prinsippet er det menneskers 
gangavstand som legger premissene for om arealutviklingen vil skje i tilknytning 
til kollektivknutepunkter. Avstander som gående er villige til å ta avhenger av 
flere variabler, men vi er jevnt over mer villige til å gå lengre i tette bystrøk og 
områder med attraksjoner.  

Figur 6-1 Utviklingsområder i Oslo lagt over beregnet reduksjon i trafikk som følger av 

forslaget til ny Oslopakke 3  

I Oslo kommunes forslag til kommuneplan er det utpekt en rekke områder der 
man ønsker å skape en tettere by. Nytt trafikantbetalingssystem i Oslo vil bidra 
til at personbiltrafikken reduseres med ca. 11 prosent i hele Oslo i 2020 og ca. 7 
prosent i 2036 sammenlignet med en utvikling med dagens trafikantbetaling. 
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Som Figur 6-1 viser vil det skisserte trafikantbetalingssystemet kunne bidra til at 
trafikken reduseres i noen av utviklingsområdene som er foreslått i 
kommuneplanen. Potensialet for synergieffekter av reduksjon i trafikk og bedre 
miljø for myke trafikanter vurderes som positivt for byutviklingen i Oslo, spesielt 
for bydelene St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka.  
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7 Verdiskapingseffekt  
Produktivitet påvirkes av befolkningstetthet, eller agglomerasjon som er 
faguttrykket på tetthet, klynger etc. Trenden ved at de store byene er mer 
produktive enn de øvrige delene av landet, ser vi både i Norge og i resten av 
verden. Dette skyldes flere faktorer. Næringssammensetting og høyere 
utdanningsnivå i byene er viktige faktorer, men vi ser fremdeles signifikante 
produktivitetsgevinster av økt fortetting etter at vi har justert for 
næringssammensetning og utdanningsnivå. Det forteller oss at fortetting og 
størrelsen på arbeidsmarkedet i seg selv er bra for produktiviteten.  

Bedre infrastruktur binder tettsteder nærmere hverandre og bidrar til å forstørre 
arbeidsmarkedene som gir netto-ringvirkninger gjennom økt produktivitet. Disse 
ringvirkningene inkluderes ikke i tradisjonelle nyttekostnadsberegninger. For å 
supplere den samfunnsøkonomiske analysen i kapittel 8, har vi beregnet netto-
ringvirkningene som viser merverdien av bedre transportløsninger i 
Oslopakke 3.  

Oslo og Akershus med sine 724 000 arbeidstakere, dekker om lag 28 prosent av 
landets sysselsatte (Kilde: Registerbasert sysselsetting SSB). I et så stort 
arbeidsmarked vil selv små endringer i produktiviteten gi store utslag på 
verdiskapingen. Våre beregninger viser at Oslopakke 3 er en samferdselspakke 
som hever produktiviteten regionen Oslo og Akershus. 

For å beregne verdiskapingseffekter, er det gjort analyser av trafikkmodell-
resultater kombinert med informasjon om bosted, arbeidssted og lønn. 

7.1 Trafikantbetaling i Oslopakke 3 
Avtalen om revidert Oslopakke 3 vil gi betydelige forbedringer i 
kollektivtrafikken, slik at T-bane, buss og trikk vil gå raskere og hyppigere 
sammenliknet med referansesituasjonen.  For biltrafikk er bildet todelt. Det 
innføres flere bomsnitt og høyere bompengetakster sammenlignet med i dag. 
Det nye trafikantbetalingssystemet vil føre til endring av reisekostnader for en 
stor andel bilturer internt i Oslo. For produktiviteten fungerer økte bompenger 
som en barriere som bidrar negativt ved at færre ønsker å pendle. På en annen 
side vil høyere takster bidra til at flere velger alternative transportmidler og 
dermed gi mindre kø på veiene. Reisetiden med bil blir derfor redusert som følge 
av økte bompengetakster. Trafikkavvisingen forsterkes ved tidsdifferensierte 
bompengetakster og toveis innkreving. Dette medfører ytterligere kostnad av å 
kjøre bil til arbeidet i rushtiden, både morgen og ettermiddag. Samtidig blir 
gevinsten av avvisning og økt fremkommelighet størst når trengselen på veien 
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er høy. Dette gir positive agglomerasjonseffekter for samfunnet ved kortere 
reisetid for pendlere med stort behov for å passere bommen, og villighet til å 
betale for dette. 

7.2 Effekt av bomsnittene 
Ny trafikantbetaling for Oslopakke 3 vil føre til en bompengeinnkreving som 
berører en større del av reisene i og til/fra Oslo enn i dag. Nye bomsnitt vil 
skape større avvisning av trafikken, både innenfor dagens bomring og på 
innfartsveiene. Toveis innkreving vil påvirke rushtrafikken, både om morgenen 
og på ettermiddagen. Dette vil gi redusert trengsel og bedre trafikkflyt for de 
gjenværende bilene i rushperiodene.  

I referansesituasjonen er det ikke bompengetakster utover dagens nivå i Oslo. 
Overgang til kollektive reisemidler vil være lavere på grunn av mindre 
investeringer i kollektivsystemet, og dermed kapasitetsbegrensninger. Betydelig 
befolkningsvekst vil føre til mer køer på veiene, spesielt i rushperioden, som 
igjen fører til at pendling blir mindre attraktivt i referansealternativet. Dette er 
negativt for produktiviteten ettersom arbeidsmarkedet separeres når reisetiden 
blir lengre. 

I tiltaksscenariet får vi to motstridende effekter. Økte bompenger vil fungere 
som en barriere for flyt av arbeidskraft i regionen. Samtidig vil redusert trengsel 
og bedre fremkommelighet bidra til kortere reisetid for personer hvor 
betalingsvilligheten for å kjøre bil er høyere enn bompengetakstene per tur. 
Summen av disse to effektene ved nytt trafikantbetalingssystem er negativ for 
bilistene. Det ser vi gjennom redusert biltrafikk. 

For kollektivreisende er bildet annerledes. I referansealternativet vil 
kollektivtrafikken gå tregere siden det er forutsatt at buss, T-bane og trikk vil 
redusere hastigheten mellom 10 og 15 prosent sammenliknet med dagens 
hastighet. I tiltaksalternativet er det gjennomført en rekke tiltak for å bedre 
kollektivtilbudet, som bidrar til økt fremkommelighet. Det resulterer i økt 
agglomerasjon (tetthet) i regionen og høyere produktivitet for kollektivreisende.  

7.3 Modell 
I analysen av netto ringvirkninger har vi benyttet det samme oppsett som i 
Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn fra oktober 2016. Vi 
har benyttet COWIs modell for å beregne agglomerasjonseffekter som er basert 
på standard britisk metode for slike beregninger (se UK Transport Analysis 
Guidance (2014)). For å beregne agglomerasjonseffektene har vi benyttet 
generaliserte kostnader (reisekostnader) for bilreiser og kollektivreiser mellom 
alle grunnkretsene som dekkes av transportmodellen RTM23+. Ved hjelp av 
disse reisekostnadene og tall på sysselsetting har vi beregnet 
agglomerasjonsindekser (tetthetsindekser). Reisekostnadene sier noe om 
avstandene og sysselsettingstallene indikerer økonomisk aktivitet. I modellen 
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benytter vi lønn som mål på produktivitet. Lønnstallene er fra 2014 og er justert 
for næringssammensetting og utdanning, slik at vi kun måler effektene av 
fortetting. Ulempen med å benytte lønn som mål på produktivitetsvekst, er at vi 
ikke fanger opp gevinstene av agglomerasjon på kapitalarbeid23, og dermed ikke 
totale bruttoproduktet i regionen. Derfor mener vi at vår modell underestimerer 
netto ringvirkningene noe, men at alternative tall på produktivitet ikke er 
detaljerte eller gode nok. Derfor vil det være avvik på våre tall og tall for 
fylkesfordelt bruttoprodukt om vi regner i prosent.  

Ved hjelp av økonometriske modeller beregnes parametere som forteller oss 
sammenhengen mellom agglomerasjonsindeksene og lønn. Parametere som er 
benyttet i analysen er estimert på tall fra områdene som inkluderes av RTM23+. 
Denne tilnærmingen bidrar til å fange opp lokale trender som tilbøyeligheten til 
å pendle langt. I modellen ser vi blant annet at folk er villige til å pendle lenger 
på Østlandet enn andre steder i landet.  

Forskjellen i denne analysen sammenlignet med analysen fra Revidert 
Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og samfunn er en liten modelljustering. 
For å belyse effekten av endrede bomsnitt har vi lagt mindre vekt på 
kollektivtilbudet i analysen. I Revidert Oslopakke 3: Effekter på trafikk, miljø og 
samfunn benyttet vi en modell hvor modellutformingen og den generaliserte 
kostnaden for hver enkelt strekning bestemte om folk reiste kollektivt eller med 
bil. Med en slik tilnærming vil pendlere som reiser langt med kollektivtrafikk få 
noe mer innflytelse. Det er fordi de gjerne bidrar med spesialkunnskap som er 
meget positivt for produktiviteten. I denne analysen har vi benyttet 
reisemiddelfordeling (turmatriser fra RTM23+, mottatt 25. april 2017) for å 
vekte et gjennomsnitt, og bestemme om reisende benytter seg av 
kollektivtransport eller bil. På den måten har vi fastsatt reisekostnaden mellom 
hver enkelt grunnkrets. Dette er en enklere og mer robust modell hvor vi ikke 
behøver å reestimere parameterne for ulike scenarier. Resultatene fra de to 
tilnærmingene er ikke direkte sammenlignbare, men det overordnede bildet kan 
sammenlignes.  

Økonomisk aktivitet måles på ved hjelp av agglomerasjonsindekser som igjen er 
en funksjon av generaliserte reisekostnader, og omfanget av økonomisk aktivitet 
i omkringliggende områder. Disse generaliserte reisekostnadene inneholder 
reisetid, avstand, kollektivbilletter, bomkostnader, etc. De blir beregnet som del 
av de tradisjonelle trafikkberegningene, og er hentet fra trafikkmodellen som er 
benyttet (RTM23+). Fordelen ved denne tilnærmingen er at ikke bare reisetid, 
men også andre elementer som påvirker tilbøyeligheten for arbeidsreiser er 

                                                

 

23 Med kapitalarbeid menes gevinsten av finansielle investeringer som f.eks. 
produksjons- og anleggsmidler. 
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inkludert. Spesielt viktig er det å merke seg at bompengekostnader er inkludert 
som en negativ agglomerasjonsimpuls. En annen fordel er at disse beregningene 
er helt konsistente med datagrunnlaget i beregningene i trafikkmodellen og 
nyttekostanalysen. For å sammenstille tid og bompenger må man regne via 
tidsverdier fra RTM23+ og tradisjonelle nyttekostnadsanalyser. 

Den økonomiske aktiviteten kan måles på ulike måter, for eksempel ved tall for 
sysselsetting. En viktig egenskap ved agglomerasjonsindekser er at man 
inkluderer en funksjon som beskriver hvordan agglomerasjonsimpulsene mellom 
ulike områder avtar med økt reisekostnad. 

Markedspotensialfunksjoner er basert på sammenheng mellom etterspørselen 
etter varer og tjenester produsert i et geografisk område og summen av 
kjøpekraft i andre geografiske områder, vektet med transportkostnader mellom 
områdene. Slike potensialfunksjoner er benyttet i teoretiske arbeider innen 
økonomisk geografi og handelsteori. Argumentet bak markedspotensial-
funksjonene er at løsningen reflekterer etterspørselen etter varer og tjenester 
produsert i et geografisk område, samt at etterspørselen blir gitt av den 
geografiske inntektsfordelingen og avstandskostnader. 

Ved å kombinere en markedspotensialfunksjon med en agglomerasjonsindeks 
får vi en sammenheng mellom produktivitet målt ved lønn og graden av 
agglomerasjon som lar seg estimere. Modellen som er benyttet er beskrevet mer 
detaljert i Dehlin, Halseth og Samstad (2012).  

7.4 Resultater 
Resultater av økonomiske modeller hviler tungt på forutsetningene. En svært 
viktig forutsetning for beregning av effektene, er hvor stor kollektivandelen blir. 
Med økt trafikantbetaling og sterkt forbedret kollektivtilbud vil flere 
kollektivreisende føre til økt produktivitet sammenliknet med en situasjon hvor 
flere bruker bilen. I tillegg avhenger transporttilbudet av lokale myndigheter 
som styrer sine deler av transporttilbudet. Blant annet vil Oslo legge strenge 
føringer på bruk av bil innenfor Ring 1. I tillegg er det mye usikkerhet knyttet til 
elbilpolitikken og hvordan avgiftssystemet utformes videre. Dette bidrar til 
usikkerhet rundt resultatene.  

Resultatene viser positive produktivitetseffekter sammenliknet med 
referansealternativet. Den nye avtalen med nye bomsnitt er beregnet til å gi en 
økning i verdiskapingen på 2,6 milliarder kroner årlig fra 2036 når tiltakspakken 
står ferdig, sammenliknet med referansealternativet. Dette tyder på at det totale 
bildet for hele regionen er positivt, når vi legger sammen bil- og 
kollektivreisende.  
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Tabell 7-1 Verdiskapingseffekter av endret trafikantbetaling ved Oslopakke 3 for 
regionene i Oslo og Akershus, samt deler av de omkringliggende fylkene, 
sammenliknet med referansealternativet, (millioner 2014-kroner) 

  

Årlig netto 
ringvirkninger, 
MNOK 

Årlig netto 
ringvirkninger, 
prosent 

Andel av 
ringvirkninger 

Østfold     28 0,25 % 1,07 % 

Follo    107 0,50 % 4,09 % 

Akershus vest    567 0,86 % 21,61 % 

Øvre Romerike      17 0,11 % 0,66 % 

Nedre Romerike    192 0,71 % 7,31 % 

Oslo 1 605 0,66 % 61,15 % 

Oppland      11 0,27 % 0,42 % 

Buskerud      97 0,31 % 3,68 % 

SUM 2 625 0,62 % 100,00 % 

 

Tabell 7-1 viser årlig netto ringvirkninger for arbeidsplassene i ulike geografiske 
områder i millioner kroner og prosent. I tillegg viser tabellen andelen av netto 
ringvirkningen som tilfaller den angitte regionen.  

Det er i Oslo, Akershus Vest (Asker og Bærum), Nedre Romerike og Follo vi 
finner de største ringvirkningene. Dette har sammenheng med at disse 
områdene knyttes tettere sammen med tiltakspakken. Dette er områder med 
gode kollektivmuligheter, som gjør det lettere å velge bort bilreiser. 
Kollektivtilbudet blir betydelig bedre med revidert Oslopakke 3. Samtidig er 
dette også områder som vil oppleve betydelige køproblemer dersom 
Oslopakke 3 ikke realiseres.  

Vi ser at Oslo får den største gevinsten av tiltaket med netto ringvirkninger på 
1,6 milliarder kroner årlig. Dette skyldes at Osloborgere blir mer produktive som 
fører til at Oslo vil øke verdiskapingen (årlige netto ringvirkninger) med 0,66 
prosent per år. Bompengesnittene vil fungere som en barriere for reising med bil 
internt og inn/ut av kommunen. Samtidig vil kollektivsatsingen bidra positivt, 
slik at totaleffekten av Oslopakke 3 er økende produktivitet i Oslo. Med det 
største arbeidsmarkedet og størst gevinst av kollektivforbedringen ser vi at over 
60 prosent av den økte verdiskapingen skjer i Oslo.  

Akershus vest har størst prosentvis økning med en økning i verdiskapingen på 
omtrent 0,86 prosent per år. Dette tilsvarer ca. 570 millioner kroner i økt 
verdiskaping hvert år. Det kan forklares ved at denne regionen får store 
utbedringer i transporttilbudet med forbedret E18 og ny t-banelinje til Fornebu. 
Dette vil gi et betydelig bedre transporttilbud for regionen som trekker 
agglomerasjonene i Asker og Bærum tettere mot Oslo.  
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Utover dette ser vi betydelig ringvirkninger i Nedre Romerike og Follo. Det er 
riktignok grunn til å tro at resultatet for Nedre Romerike blir enda mer positivt 
når en baneløsning til Ahus blir realisert.  
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8 Samfunnsøkonomisk analyse  

8.1 Opplegg og forutsetninger 
I dette kapitlet sammenstilles de beregnede prissatte konsekvensene av 
Oslopakke 3, og det redegjøres for forutsetninger og framgangsmåte.  

Analysen omfatter altså ikke kun trafikantbetalingssystemet, men også 
investeringene som blir mulig som følge av trafikantbetalingen. 

Analysen følger anbefalt metodikk fra Finansdepartementet og transportetatenes 
håndbøker i samfunnsøkonomisk analyse. Det beregnes nytte og kostnader for 
trafikanter, operatører, det offentlige og samfunnet for øvrig. Følgende 
forutsetninger er lagt til grunn:  

› Analyseperioden er 40 år (2020–2059), og det beregnes nåverdier i 2020 
ved hjelp av en kalkulasjonsrente på 4 prosent. For restverdiperioden 
brukes 3 prosent kalkulasjonsrente. 

› Tids-, miljø- og ulykkeskostnader realprisjusteres med 1,3 prosent pr år.  

› Prisnivå er 2016-kroner. 

› Det beregnes en skattekostnad på 20 prosent på nettovirkningen på 
offentlig budsjett. 

Nytte og kostnader knyttet til tiltak i porteføljen som ikke er tilstrekkelig 
konkretisert til at de lar seg analysere i transportmodellene RTM23+ og EFFEKT, 
er ikke inkludert i analysen. Det betyr at for eksempel Baneløsning Nedre 
Romerike og E6 Manglerudprosjektet hvor det ikke er tatt stilling til løsning, ikke 
er med i analysene. Sum av tiltakene som er beregnet er 57 milliarder kroner og 
utgjør om lag 45 prosent av rammen i Oslopakke 3. Lista over tiltak som er med 
i analysene framgår av Tabell 8-1. 

Det foreligger trafikantnytteberegning og beregning av parametere som 
passasjerkilometer og vognkilometer for to beregningsår, 2020 og 2036. Ikke 
alle tiltakene er iverksatt ved analyseperiodens start. Det er derfor behov for 
forutsetninger om innfasing av trafikantnytten og operatørnytten de første årene 
i analyseperioden. Tabell 8-1 gir en oversikt over hva som er lagt til grunn om 
tiltakenes tidsprofil og hvordan dette er håndtert i analysen. 



 

 

 

      

   VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3 95 

     

Tabell 8-1 Investeringenes tidsprofil og forutsetninger i analysen24 

Prosjekt Oppstart Fullført Forutsetning 
i analysen 

Ramme til T-bane og trikk Oslo:    

    Oppgradering trikkenett 2017 2020 Gruppe 1 

    Oppgradering T-bane 2017 løpende Gruppe 1 

    Trikk Sinsen-Tonsenhagen 2021 2024 Gruppe 1 

    Trikk Ljabru-Hauketo 2020 2022 Gruppe 1 

CBTC Signal- og sikringsanlegg T-
bane 

2017 2024 Gruppe 1 

Fornebubanen 2019 2024 Gruppe 2 

Ny sentrumstunnel Majorstuen–Bryn 2023 2028 Gruppe 2 

E18 Lysaker-Strand  2018 2023 Gruppe 3 

Rv. 4 Kjul-Rotnes 2020 2023 Gruppe 3 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
riksveier Oslo og Akershus  

2017 løpende Gruppe 1 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
fylkesveier Akershus  

2017 løpende Gruppe 1 

Kollektivfremkommelighetstiltak 
kommunale veier Oslo  

2017 løpende Gruppe 1 

Røatunnel 2020 2023 Gruppe 3 

Forklaring på grupper: 

Gruppe 1: Investeringskostnader regnes som om åpningsår er 2022 og anleggsperiode 

5 år. Nytte og kostnader ellers påløper i hele analyseperioden. 

Gruppe 2: Investeringskostnader regnes som om åpningsår er 2027 og anleggsperiode 

5 år. Nytte og kostnader ellers påløper fra 2027 og ut analyseperioden. 

Gruppe 3: Investeringskostnader regnes som om åpningsår er 2023 og anleggsperiode 

5 år. Nytten for biltrafikken regnes f.o.m. 2023. 

 

                                                

 

24 Fornebubanen er plassert i gruppe 2 for å ha en balanse i den helhetlige 
nytteberegningen. Mange av tiltakene i gruppe 1 har ferdigstillelse i 2023 og 
2024, noe som gir en overvurdering av samlet nytte. 
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Trafikantnytte og helsegevinster knyttet til sykkel og gange er ikke inkludert i 
beregningen av prissatte konsekvenser. Investeringer i tiltak for gående og 
syklende er da heller ikke inkludert på kostnadssiden. 

8.2 Prissatte konsekvenser samlet 
Tabell 8-2 viser anslått nytte og kostnader ved trafikantbetalingssystemet og 
investeringene i Oslopakke 3. 

Tabell 8-2 Nytte og kostnader, nåverdi i 2020 (Mill. kr, prisnivå 2016) 

Nytte og kostnader Millioner kroner 
Trafikantnytte  
Biltrafikk        -51 684  
Kollektivtrafikk       115 829 
Sum trafikantnytte       64 145 
Operatørnytte  
Inntekter kollektivselskap 4 318 
Kostnader kollektivselskap -185 
Overføringer kollektivselskap -4 133 
Sum operatørnytte etter overføringer 0 
Det offentlige  
Investeringer        -51 201  
Finansiering fra bompenger og kollektivtakster         29 823  
Finansiering fra grunneiere og andre25 3 253 
Drift og vedlikehold vei             -347  
Drift og vedlikehold T-bane og trikk             -514  
Skatte og avgiftsinngang vei          -3 643  
Reduserte overføringer til kollektivselskap           4 133  
Sum det offentlige etter overføringer      -18 496  
Samfunnet for øvrig  
Miljøkostnader vei         12 502  
Ulykkeskostnader vei           2 905  
Ulykkeskostnader T-bane og trikk               -29  
Sum samfunnet for øvrig       15 378  
Skattekostnad        -3 699  
Restverdi T-bane og reinvestering trikk         5 696  
Netto nytte       59 770  
Netto nytte pr investerte krone 1,2 
Tiltakene framstår med god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nettonytte er 
anslått til 59,8 milliarder kroner. Det er trafikantnytten for kollektivpassasjerer 
                                                

 

25 Finansiering fra grunneiere og andre er en overføring som inngår i grunnlaget 
for skattekostnad, men ikke i nettonytte. 
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som bidrar mest til nytten. Biltrafikken har noe nytte av bedre 
framkommelighet, men økt trafikantbetaling gjør at nettonytten for biltrafikken 
er negativ. 

Nettonytte per budsjettkrone brukes ofte som et mål på hvor mye samfunnet får 
igjen for investeringen26. Her er det imidlertid en stor andel av finansieringen 
som kommer fra andre kilder enn det offentlige, først og fremst 
trafikantbetaling. Derfor er nettonytte per investerte krone et mer interessant 
mål på avkastningen som samfunnet får – her beregnet til 1,2. Det vil si at 
samfunnet får ca. 1 krone og 20 øre igjen for hver investerte krone. 

Verdiskaping (netto ringvirkninger) som følge av tiltakene er ikke inkludert i 
Tabell 8-1. Verdiskapingseffekten er presentert i kapittel 0. 

Størrelsen på nettonytten er usikker, men at fortegnet er positivt er et robust 
resultat. Trafikantnytten er det desidert største bidraget til nettonytten. 
Forutsetningene i trafikantnytteberegningen er derfor viktige for resultatet, men 
samtidig skal det mye til for at nettonytten skal bli negativ – det ville kreve 
vesentlige endringer i forutsetningene. 

Datagrunnlaget for nyttekostnadsanalysen er i hovedsak hentet fra 
modellberegning i RTM23+. I transportmodellen er det valgt å opprettholde 
takstsystemet etter at bidraget til investeringene er dekket. Begrunnelsen er at 
å fjerne betalingssystemet ville gi urealistiske virkninger i trafikken. I realiteten 
vil det trolig være et trafikantbetalingssystem også i framtiden, men som bidrar 
til å finansiere nye prosjekter. Konsekvensen for denne nyttekostnadsanalysen 
er at bilistenes nytte er undervurdert. Samtidig skal man huske på at framtidige 
år tillegges mindre vekt i analysen når man diskonterer til nåverdier. 

Dersom vi hadde regnet investeringene i Oslopakke som om de ikke hadde vært 
delvis finansiert av bompenger og økte kollektivtakster, ville trafikantnytten ha 
vært høyere og virkningen på offentlig budsjett mer negativ. Skattekostnaden 
ville også ha vært større. Økningen i trafikantnytte ville sannsynligvis ha vært 
høyere enn selve brukerbetalingen, fordi man ville ha unngått trafikkavvisning. 
På den annen side ville de sparte tids-, miljø- og ulykkeskostnadene ha vært 
mindre. Samlet virkning på netto nytte er usikker, men netto nytte pr 
budsjettkrone ville ha vært betydelig lavere på grunn av at nevneren – 
budsjettvirkningen – ville ha vært vesentlig større.  

Lønnsomhetsberegninger som transportetatene har gjort av ulike prosjekter i 
forbindelse med Nasjonal transportplan er regnet som om de ikke var 

                                                

 

26 Netto nytte pr budsjettkrone ville her bli 3,2. 
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bompengefinansierte. Da har de en betydelig større budsjettvirkning (nevneren i 
nyttekostnadsbrøken). Samtidig fanger NTP-analysene ikke opp virkningene som 
bompengene har på trafikk og miljø. I denne analysen av revidert Oslopakke 3 
er nettopp virkningene av tids- og miljødifferensierte bompengetakster et 
sentralt poeng som er vesentlig å få med i den samfunnsøkonomiske analysen. 

8.3 Trafikantnytte 
Trafikantnytten er beregnet for 2036 på grunnlag av transportmodellkjøring med 
RTM23+. Tidligere RTM-beregninger for 2020 har også vært tilgjengelige. 
RTM23+ dekker Oslo, Akershus, Nedre Buskerud, Hadeland, Sør-Odal og nordre 
deler av Østfold. 

Trafikantnytten for vei og kollektiv er beregnet for hver sonerelasjon i RTM23+ 
med trapesformelen (jf. Figur 8-1): Nytte = 0,5 * (G0 – G1) * (X0 + X1). 

 

Figur 8-1 Prinsippskisse for trafikantnytte 

G0 og G1 er summen av generaliserte reisekostnader før og etter tiltaket, mens 
X0 og X1 er antall reiser før og etter tiltaket. Den fallende kurven i diagrammet 
representerer etterspørselen. Jo lavere G, jo flere vil reise (høyere X). 

Formelen er delt i to, delvis for praktiske formål og delvis for å ha kontroll på 
delelementer i beregningen: Nytten er beregnet separat for "gamle" trafikanter 
(reiser med samme reisemål og reisemiddel før og etter tiltaket), og for "nye" 
trafikanter (nye reiser eller reiser med endret reisemål eller reisemiddel): 

Nytte "gamle" = (G0 – G1) * X0 

Nytte "nye" = 0,5 * (G0 – G1) * (X1 ‐ X0) 

Nytten er beregnet med nasjonale enhetspriser.  

For veiformål er utregningene gjort for: 
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› 2815 grunnkretser som gir 7,9 millioner sonerelasjoner. 

› 3 kostnadselementer: Tidskostnad, bomkostnad og kjøretøykostnad. 

› 4 reisehensikter: Til/fra arbeid, tjeneste, fritid og gods. 

› 2 tidsperioder: Morgentime og dagtime. 

For kollektivreiser er utregningene gjort for: 

› 2815 grunnkretser som gir 7,9 millioner sonerelasjoner. 

› 3 tidselementer med forskjellig vekt: Ombordtid, gangtid, og total ventetid. 

› 3 reisehensikter: Til/fra arbeid, tjeneste og fritid. 

› 2 tidsperioder: Morgentime og dagtime. 

Tabell 8-3 Trafikantnytte i år 2036, millioner kroner (prisnivå 2016) 

 2036 

Bilførere, bilpassasjerer og gods -1 680 

Kollektivreisende 5 121 

 

I trafikantnytten for biltrafikken inngår både sparte tidskostnader (2,4 mrd. kr i 
2036), sparte kjøretøykostnader (0,1 mrd. kr) og økt bompengebetaling (4,1 
mrd. kr). Samlet sett blir trafikantnytten redusert for bilistene. I 2020 får 
bilistene en mindre reduksjon i tids- og kjøretøykostnader enn i 2036, siden de 
nye veiprosjektene ikke har åpnet enda. 

Siden ingen av de store kollektivtiltakene er realisert i 2020, regnes det ingen 
nytte for kollektivreisende det året. I 2036 inngår forbedringer i ventetid 
(påvirkes av avgangshyppighet på kollektivtilbudet), gangtid til og fra holdeplass 
og tid om bord, samt økning i billettkostnader på grunn av finansieringsbidrag til 
Oslopakke 3. For kollektivreisende blir trafikantnytten av tiltakene positiv og mer 
enn oppveier den negative nytten for bilistene. 

På bakgrunn av tidsprofilen i Tabell 8-1 er det lagt til grunn at det ikke påløper 
trafikantnytte for kollektivreisende før 2022. Fra og med 2022 påløper 40 
prosent av nytten, mens resten påløper fra 2027. 40 prosent tilsvarer "2022-
tiltakenes" andel av de samlede investeringene i kollektivtiltak. For bilistene 
påløper nytten av tiltak fra og med 2023. 

I Oslopakke 3 skal passasjerene bidra til finansieringen av tiltakspakka gjennom 
økte kollektivtakster. I RTM-kjøringen er det tatt hensyn til dette når det gjelder 
prognose for antall reiser med kollektivtransport. Nytteberegningen basert på 
RTM inkluderer imidlertid kun nytte av redusert tidsbruk (gangtid, ventetid og 
tid om bord). Det er derfor trukket 2 milliarder kroner fra nåverdien av beregnet 
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nytte for kollektivreisende fra RTM for å ta hensyn til økte takster i 
analyseperioden. 

8.4 Operatørnytte 

8.4.1 Bomselskaper 
Investeringene som er med i denne analysen forutsettes finansiert 56 prosent 
med bompenger. Det er regnet en nåverdi av finansieringsbidraget basert på 
beregnet årlig proveny fra kapittel 4.  

I samfunnsøkonomisk forstand er bompengene en overføring fra bilistene til det 
offentlige, og skal derfor ikke regnes med i "bunnlinja" i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Bompengene inngår som en kostnad for 
bilistene (jf. trafikantnytten) og en inntekt til det offentlige (overført fra 
bomselskapet), og påvirker dermed de budsjettmessige virkningene av tiltakene 
slik at det ikke regnes skattekostnad på hele investeringskostnaden. 

Bomselskapet blir et mellomledd, og nytten for bomselskapet etter overføringer 
blir null. 

8.4.2 Kollektivselskaper 
Nytte for kollektivselskaper består av endring i billettinntekter og 
driftskostnader. Basert på Ruters årsrapporter er det beregnet gjennomsnittlig 
inntekt pr passasjerkilometer og gjennomsnittlig kostnad pr vognkilometer for 
de ulike kollektive transportmidlene. Endring i passasjerkilometer og 
vognkilometer som følge av tiltaket er anslått ved hjelp av RTM23+.  

Følgende tidsprofil er antatt i analysen: I årene 2020–2021 er det ingen endring 
i operatørkostnader, siden kollektivprosjektene ikke har åpnet enda. Det er 
derimot en økning i inntekter fordi trafikantbetalingen for biltrafikken gjør at 
flere velger å reise kollektivt. I årene 2022–2026 regnes 40 prosent av 
kostnader og inntekter tilsvarende det beregnede 2036-nivået, mens det regnes 
100 prosent i resten av analyseperioden. 

8.5 Nytte for det offentlige 
De investeringene som er tatt hensyn til i analysen, er de som det er beregnet 
nytte av. Det framgår av Tabell 9.1 hvilke investeringer dette gjelder. Samlet 
investeringskostnad for disse tiltakene er anslått til 54 305 millioner kroner 
ekskl. mva. i 2016-prisnivå (de 57 mrd. nevnt i avsnitt 9.1 inkluderer mva. på 
veitiltakene, som her er trukket fra med en gjennomsnittssats på 22 prosent). 
Med tidsprofilen som forutsatt i Tabell 9.1 blir nåverdi av investeringene i 2020 
lik 51 201 millioner kroner. 
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Som nevnt i avsnittet om bomselskap blir bompengeinntekten ført som en 
inntekt for det offentlige. Andre finansieringskilder som reduserer det offentliges 
andel av investeringene er også inkludert: Bidrag fra grunneiere og bidrag fra 
økte kollektivtakster. 

Tiltakene i Oslopakke 3 har samlet sett en trafikkdempende virkning på vei, men 
samtidig anlegges det ny vei. Alt i alt øker derfor drifts- og 
vedlikeholdskostnadene for veiinfrastrukturen. Nåverdien i 2022 for 40 år ble 
tidligere beregnet i EFFEKT til 347 millioner kroner på grunnlag av endring i 
veinett og trafikkdata. Det er nå en litt annen beregningsperiode, samt at 
trafikkberegningene er noe endret. Imidlertid utgjør trafikken kun en andel av 
grunnlaget for denne posten som i seg selv er relativt liten i forhold til total 
nytte. Her er det en usikkerhet, men av liten betydning for samlet resultat. Den 
opprinnelige beregningen anvendes derfor ukorrigert. 

Ny baneinfrastruktur for trikk og T-bane medfører også økte 
vedlikeholdskostnader. Kostnad per kilometer enkeltspor er hentet fra Ruters 
notat "Enhetskostnader til utredningsformål, trikk og T-bane" (datert 12.3.2013) 
og omregnet til 2016-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen. Økning i antall 
kilometer trikkespor er hentet fra transportmodellen (RTM23+). Det er lagt til 
grunn en økning i T-banespor på 7,7 kilometer for ny Sentrumstunnel og 8,3 
kilometer for Fornebubanen, slik at sum begge retninger blir 32 kilometer. 
Resultat for årlig økning i vedlikeholdskostnader som følge av tiltakene er vist i 
Tabell 8-4. 

Tabell 8-4 Økte vedlikeholdskostnader for trikk og T-bane 

 Trikk T-bane 

Økt lengde på tilbudet (km spor, sum begge retninger) 9,04 32,0 

Løpende vedlikeholdskostnad pr km, 1000 kr (2010) 578 724 

Løpende vedlikeholdskostnad pr km, 1000 kr (2016) 652 816 

Årlig kostnad i perioden 2022–2026 (40 % av tiltakene), 
millioner kroner 

2,4 10,4 

Årlig kostnad i perioden 2027–2059 (alle tiltakene), 
millioner kroner 

5,9 26,1 

 

Basert på RTM-resultater er det beregnet en årlig endring i skatte- og 
avgiftsinngang fra veitrafikken på 105 millioner kroner i 2020 og 186 millioner 
kroner i 2036. 2020-nivået er antatt å gjelde de første tre årene av 
analyseperioden (øker kun pga. underliggende trafikkvekst), mens 2036-nivået 
(korrigert for trafikkvekst) gjelder for resten av analyseperioden da de nye 
veiprosjektene er i drift. Dette gir en nåverdi på 3,6 mrd. kroner. 
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8.6 Nytte for samfunnet for øvrig 

8.6.1 Helse og miljø 
Miljøkostnader ved loka luftforurensning i by er knyttet til befolkningens helse. 
Sparte helsekostnader og sparte miljøkostnader er i dette tilfellet det samme. I 
tillegg kommer kostnadene for utslipp av klimagasser. 

Følgende enhetskostnader er lagt til grunn: 

Tabell 8-5 Enhetskostnader for miljø 

 Enhetskostnad 
(prisnivå) 

Enhetskostnad 
i 2016-kroner 

NOx     300 kr/kg (2012)     339 kr/kg 

PM10 5 000 kr/kg (2012) 5 644 kr/kg 

CO₂ i ulike år: 

2015 243 kr/tonn (2013)    264 kr/tonn 

2020 374 kr/tonn (2013)    406 kr/tonn 

2030 934 kr/tonn (2013) 1 015 kr/tonn 

 

Kostnadene for utslipp av NOX og PM10 er hentet fra TØI-rapport 1307/2014 og 
oppdatert til 2016-kroner. CO₂-kostnadene tilsvarer verdiene som 
transportetatene anvender i Nasjonal transportplan. 

I 2016 utførte NILU en analyse av utslippene av NOX, PM10 og CO₂ knyttet til 

Oslopakke 3 mens trafikantbetalingssystemet ennå ikke var utformet på samme 
detaljnivå som i denne rapporten. Som en tilnærming er utslippstallene fra 
forrige analyse justert med endringen i trafikkarbeid (antall kjørte kilometer i 
den oppdaterte RTM-beregningen sammenliknet med beregning fra 2016). 

Resultater er vist i Tabell 8-6. 
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Tabell 8-6 Sparte miljøkostnader, nåverdi i 2020 for perioden 2020 – 2059. Mill. kr. 

 Sparte 
miljøkostnader 

NOx 0,9 

PM10  7,2 

CO₂ 4,4 

Sum 12,5 

 

Det er lagt til grunn ulike utviklingsbaner for de tre typene utslippskostnader 
over tid: 

› NOx-problemet antas å være borte innen 2030. Sparte kostnader ved NOx 

faller derfor i årene fram mot 2030 og er satt til null i 2030. 

› PM10 øker i samme takst som trafikkveksten, dvs. at kostnadene øker med 
1 prosent årlig gjennom hele analyseperioden. 

› CO₂-utslippene vil være avhengige av både trafikkutviklingen og utviklingen 
i bilparkens sammensetning. Her er det tatt utgangspunkt i 
utslippsberegningene for 2018 og 2022, og den gjennomsnittlige årlige 
vekstraten som disse impliserer er lagt til grunn for perioden t.o.m. 2030. 
Deretter er det antatt en utflating. Utslippene er multiplisert med kostnader 
pr tonn som øker over tid, jf. Tabell 8-5. 

For den skinnegående trafikken regnes det ikke utslippskostnader. 

Støykostnader er ikke inkludert i analysen. Det vil bli redusert støy fra veitrafikk 
som følge av mindre bilkjøring. Samtidig vil det bli noe økt støy fra 
skinnegående transport som ikke går i tunnel. 

Helsegevinster som følge av økt sykling og gange i forbindelse med 
kollektivreiser er heller ikke inkludert. Reiser som i referansesituasjonen blir 
gjennomført med bil og i tiltakssituasjonen med kollektivtransport, genererer 
noe mer sykling og gange og bidrar dermed til helsegevinster. På den annen 
side erstatter kollektivreisene noen gang- og sykkelturer, noe som reduserer 
helsegevinsten. 

8.6.2 Trafikksikkerhet 
Redusert veitrafikk gir lavere ulykkeskostnader. De sparte ulykkeskostnadene 
for veitrafikken ble i utgangspunktet beregnet i EFFEKT til ca. 3,5 mrd. kroner 
for perioden 2022–2061 med nåverdi i 2022, basert på trafikktall fra en RTM-
analyse i 2016 der trafikantbetalingssystemet ikke var like detaljert utformet 
som i denne analysen. Det er derfor gjort to korrigeringer av EFFEKT-resultatet: 
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For det første er det gjort en justering proporsjonalt med endringen i 
trafikkarbeid, da ulykkeskostnadene øker med antall kjørte kilometer, alt annet 
likt (dvs. det forutsettes samme hastigheter, veistandard o.l.). For det andre er 
det trukket fra 2 prosent for å ta høyde for at den førtiårsperioden vi nå ser på 
(2020–2059) har noe mindre trafikk enn den "gamle" (2022–2061) pga. 
underliggende trafikkvekst. Nytt anslag på sparte ulykkeskostnader i 
veitrafikken blir da 2,9 mrd. kroner. 

For trikk og T-bane er det tatt utgangspunkt i økningen i vognkilometer og 
gjennomsnittlige ulykkeskostnader pr kilometer fra TØI-rapport 526a/2001 
(omregnet til 2016-prisnivå). 

Tabell 8-7 Økte ulykkeskostnader for trikk og T-bane 

 Trikk T-bane Sum 

Økning i vognkilometer pr år i 
perioden 2022–2026 

13 493 121 322 134 815 

Økning i vognkilometer pr år i 
perioden 2027–2059 

33 732 303 306 337 038 

Ulykkeskostnad pr kjørte km 4,23 4,23 4,23 

Nåverdi i 2020, millioner kroner 2,9 26,2 29,1 

 

8.7 Skattekostnad 
Det regnes 20 prosent skattekostnad på nettovirkningen på offentlig budsjett. I 
nettovirkningen inngår både investeringene (negativt) og overføringen fra 
bomselskapet (positivt), samt finansieringsbidrag fra grunneiere og økte 
kollektivtakster. Det blir dermed ikke skattekostnad på den delen av 
investeringene som ikke finansieres over offentlig budsjett. 

Bompenger brukt som et rent finansieringsvirkemiddel kan føre til tilpasninger 
som ikke er optimale fra et samfunnsøkonomisk ståsted. Effektivitetstapet 
forbundet med ikke-optimale tilpasninger er nettopp noe av det som 
skattekostnaden skal gjenspeile. I dette tilfellet er imidlertid bilreisemarkedet 
ikke i optimum i utgangspunktet. Bompengene er et virkemiddel som korrigerer 
for kø og luftforurensning og som dermed skal bringe markedet nærmere 
optimum. 

8.8 Restverdi og reinvesteringer 
Det antas at økonomisk levetid av tiltakene ikke går utover analyseperioden på 
40 år, med unntak av Fornebubanen og Ny sentrumstunnel som åpner senere 
enn de øvrige anleggene. Denne T-baneinfrastrukturen antas å generere nytte i 
7 år utover analyseperioden, det vil si en restverdiperiode i årene 2060–2066. 
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Videre regnes det 32 års levetid på trikkeinvesteringene, slik at det må 
reinvesteres i trikkeinfrastruktur i 2053.  

Restverdi for T-baneinfrastrukturen beregnes ved å ta utgangspunkt i T-
banerelatert nytte i siste år i analyseperioden, som anslås til 4,4 mrd. kr. Denne 
videreføres for hvert år i restverdiperioden. Nåverdi i 2020 for perioden 2060–
2066 blir da 5,9 mrd. kr. 

For enkelthets skyld er reinvestering i trikkeinfrastruktur regnet som 6/32 av 
investeringen, da det er 6 år igjen av analyseperioden. Nåverdi i 2020 blir -177 
mill. kr. 

Restverdi og reinvesteringer samlet er da anslått til 5,7 mrd. kr. 

8.9 Verdiskaping 
Som vist i kapittel 0, vil Oslopakke 3 gi økt verdiskaping som følge av tiltakene i 
transportsektoren. Slike produktivitetsgevinster er blant virkningene som inngår 
i såkalte netto ringvirkninger, det vil si virkninger i andre markeder enn de som 
er berørt av tiltaket, og som har en netto samfunnsøkonomisk verdi. Om netto 
ringvirkninger skal tas med i samfunnsøkonomiske analyser av 
transportinvesteringer, og i hvilken grad det innebærer dobbelttelling å inkludere 
slike virkninger, har de siste årene vært et debattema i fagmiljøene. 

Veilederen i samfunnsøkonomisk analyse (Direktoratet for økonomistyring, 
2014) og Finansdepartementets rundskriv R109/14 tilsier at man kan utføre 
analyser av netto ringvirkninger som en tilleggsanalyse til den 
samfunnsøkonomiske analysen. I tråd med denne anbefalingen har vi beregnet 
produktivitetsgevinster som følge av Oslopakke 3, men ikke inkludert dette i 
sammenstillingen av prissatte konsekvenser. Nettonytten og 
nyttekostnadsbrøken i Tabell 8-2 er uten slike netto ringvirkninger. 

Bedre transporttilbud gir muligheter for at noen trafikanter vil bytte jobb for å 
oppnå høyere lønn. I prinsippet er trafikantenes nytte av høyere lønn inkludert i 
deres verdsetting av kortere reisetid, og inngår derfor i trafikantnytten. Dette 
gjelder eksisterende lønnsnivå på den nye plassen. Det som ikke er inkludert i 
trafikantnytteberegningen, er at dette jobbskiftet kan medføre 
produktivitetsvekst og dermed både ytterligere økt lønnsnivå for de trafikantene 
som byttet jobb og økt lønn for andre som arbeider der. Dette er en 
eksternalitet (en nytte som trafikantene ikke har tatt hensyn til i sin verdsetting 
av nytten ved infrastrukturtiltaket), og medfører derfor ikke dobbelttelling med 
nytten som inngår i de "tradisjonelle" prissatte konsekvensene. 

8.10 Oppsummering samfunnsøkonomi 
Oslopakke 3 med trafikantbetalingssystem og tiltaksportefølje framstår med god 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Trafikantbetalingen på vei, sammen med 



 

 

 

     

 106  VIRKNINGER AV REVIDERT AVTALE OSLOPAKKE 3   

    

forbedringer i kollektivtrafikken, bidrar til at mange vil velge å reise kollektivt 
framfor med bil. Dette gir økt nytte for kollektivreisende, reduserte ulykkes- og 
miljøkostnader, samt redusert tilskuddsbehov for kollektivtrafikken. Den 
gjenværende veitrafikken får bedre framkommelighet, både fordi det blir 
reduserte køproblemer og som følge av forbedringer i veiinfrastrukturen. Økning 
i trafikantbetaling gjør imidlertid at trafikantnytten for bil i sum blir negativ. 

Innføring av nye innkrevingspunkter innenfor dagens bomring som beskrevet i 
kapittel 3, ser ut til å gi en høyere nettonytte sammenliknet med å innføre kun 
tids- og miljødifferensierte takster i dagens bomring i Oslo og suppleringssnitt på 
bygrensen inn mot Oslo og Fornebu. Tiltaksporteføljen (vei- og 
kollektivtiltakene) er den samme. Analysen fra 2016, uten nye 
innkrevingspunkter i Oslo, resulterte i et høyere nettonytte beløp, men det 
skyldes i hovedsak metodiske forskjeller. En viktig metodeforskjell er at det den 
gang ble anvendt en analyseperiode fra 2022 til 2061. Da tok man ikke hensyn 
til at det er noen år med innkreving før vei- og kollektivprosjektene blir åpnet. 
Denne gang har vi brukt 2020–2059 som analyseperiode. Da har vi fått med et 
par år med innkreving uten nytte av nye vei- og kollektivprosjekter. 
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1. Innledning 
Dette notatet oppsummerer arbeidet med siling av alternative trafikant-
betalingssystem i Oslo per april 2017. 

Kapittel 2 beskriver kort oppstart av prosjektet og utførelse av workshop for 
løsningsforslagene som ga grunnlaget for alternativvurderingen og 
silingsprosessen som ble gjennomført vinteren 2016 - våren 2017. 

Kapittel 3 beskriver alternativene som ble vurdert i grovsilingen av fremtidig 
trafikantbetalingssystem. Det er her gjort en skjematisk oversikt over 
alternativene som inkluderer den videre anbefalingen for hvert alternativ. For 
en mer omfattende rapport om de trafikale virkningene, vises det til "Utredning 
av trafikantbetalingssystem - Grovsiling av alternativ" fra 6. februar 2017 og 
"Trafikkanalyse – ny trafikantbetaling" datert 24. februar 2017. 

Kapittel 4 beskriver det videre arbeidet med videreutvikling av konsept Ring 2 
med armer og Ring 3 med armer, som resulterte i satsing på konsept Ring 2 
med armer og full utredning av dette alternativet. 

2. Målgjennomgang og utvikling av løsninger 
Tidlig i prosjektet ble det gjort en kartlegging av hvilke målsetninger som 
skulle gjelde for utviklingen av løsninger. Disse ble videre klassifisert tematisk 
vurdert til å være "skal-krav", altså silingskriterier, eller "bør-krav" som er 
vurderingskriterier. Hensikten med konkretiseringen av disse kravene var å 
danne et grunnlag for videre siling av løsningsforslagene som skulle utarbeides 
i prosjektet.  

Videre ble det kjørt to parallelle prosesser; utvikling av vurderingskriterier og 
utvikling av løsningsforslag. Utviklingen av løsningsforslag ble i første omgang 
gjort ved at man gjennomførte en workshop, mens vurderingskriteriene ble 
laget som et direkte samarbeid mellom COWI og prosjektgruppen for 
Oslopakke 3, for deretter videre forankring.  

Workshop 

I november 2016 ble det gjennomført et arbeidsverksted for å vurdere ulike 
prinsipper for mulig trafikantbetalingssystem. 

Det ble her gått gjennom viktige føringer som skulle ligge til grunn for et 
revidert trafikantbetalingssystem: 

› Utgangspunkt i vedtatte mål for Oslopakke 3, Regional plan for areal- og 
transport i Oslo og Akershus og Oslo kommunes mål om redusert bilbruk 

› Hensyn til vedtatte løsninger i Revidert avtale Oslopakke 3 av 5. juni 2016 

› Ta i bruk ytterlige virkemidler for å nå Oslo kommune sitt mål om 20 
prosent nedgang i all biltrafikk innen 2020 
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› Ta hensyn til at f. eks. Vestkorridoren får høye betalingskostnader på 
grunn av E18 

Med dette som bakteppe ble det skissert hvilke vurderingskriterier som skulle 
legges til grunn for utforming av ny betalingsløsning. Med andre ord så man 
for seg at definering av betalingssystemet skulle gjøres samtidig som en 
utforming av den geografiske løsning av plassering av bomstasjoner (fysiske 
eller for strekningsvis betaling).  

Deretter gjorde man et vidt søk etter løsninger av mulige nye innkrevingssnitt, 
med tre ulike tilnærminger: 

› Optimalisering av dagens trafikantbetalingssystem med vedtatte endringer 
(RA2016) og innføring av supplerende bomsnitt. 

› Fortsatt snittbasert trafikantbetalingssystem, men ny vurdering av 
plassering av bomsnittene (fjerning av dagens bomsnitt). 

› Strekningsbasert trafikantbetalingssystem (vegprising). 
Resultatet av denne workshopen ble en lang rekke utkast til alternativ innenfor 
de tre kategoriene. Arbeidet er dokumentert i notatet "Oppsummering av 
workshop om endret trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 den 16.11.2016." 
Samtlige kart som ble tegnet ut herfra ble gjort tilgjengelig i etterkant.  

Konkretisering av løsningsalternativer 

Da workshopen var gjennomført startet arbeidet med å oppsummere de ulike 
løsningene som kom frem, slik at man fikk en konkretisering av de 
alternativene som skulle være med videre.  

På grunnlag av workshopen og etterfølgende arbeid, ble det bestemt å gå 
videre med følgende alternativ: 

› Kategori 1: Alternativ 1 a–g 

› Kategori 2: Alternativ 2 a–d 

› Kategori 3: Alternativ 3 a–c 

Disse alternativene er tegnet ut i skisser/kart. 

Herfra startet en nærmere vurdering av alternativene. Med bakgrunn i 
kvalitative vurderinger, erfaringer fra transportmodellkjøringer og erfaringer 
fra tidligere arbeid med nytt trafikantbetalingssystem, ble det valgt ut 8 
hovedalternativ som ble grundig analysert. 

For kategori 3, strekningsvis betaling (vegprising) hadde man konkretisert 
ulike alternativer fra workshopen. Her gikk man videre med alternativ 3a og 3b 
til grovsilingen. 

For kategori 2, snittbasert med fjerning av dagens bomring, gikk man fra fire 
til to alternativer – se vurdering i tabell under. 
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Følgende hovedalternativ for kategori 1, optimalisering av dagens bomring og 
innføring av nye bomsnitt, ble analysert: 

› Bomsnitt på innsiden av Ring 3 

› Bomsnitt på utsiden av Ring 2 

› Bomsnitt nord-sør mellom Sinsen og Bjørvika 

› Rambøll, ved Lars Ødegaard, gjorde på oppdrag av Oslopakke 3-
sekretariatet, en separat vurdering av alternativene i kategori 1 

› Notat: O3 Innspill ultimo januar 2017 

I Tabell 1 oppsummeres alternativene som var med fra workshopen, men falt 
bort i grovsilingsprosessen.  

Tabell 1 Vurderte alternativer som falt bort i grovsiling  

Alternativ  Kort drøfting 

1a Ring 3 Ullevål–Ryen 

 

 
- Skjermer sentrum noe 
- Påvirker i liten grad mange reiser  
- Hele området innenfor Ring 3 og området 

mellom Ring 3 og Osloringen får 
fremdeles kjøre gratis, selv om mange av 
disse har godt kollektivtilbud 

1d Ring 2 med armer og Ring 3 

 

 
- Beskytter sentrum 
- Veldig mange bomsnitt og soner å 

forholde seg til for trafikantene og høye 
investerings- og driftskostnader for 
bomsystemet 

- Bomsnitt ligger svært tett 
- Gir noe uheldig kjøremønster, E18 blir 

mer gunstig enn Ring 3 
- Anbefales at man tar et valg mellom Ring 

2 og Ring 3 
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1f Ring 3 mellom bomsnitt i vest og sør, arm opp til 
bomsnitt i nordøst og fra Bjørvika til Sinsenkrysset 

 

 
- Til dels skjerming av sentrum 
- Flere bidrar med bompengebetaling 
- Gjennomgangstrafikk vest-nordøst har 

samme antall bomsnitt på Ring 3 og E18 
- Hovinbyen får en arm som demper 

trafikken noe 
- Gir en todeling av indre by 
- Ivaretas i stor grad ved utredning av Ring 

3 konseptet (1e med arm) 

2a Bomsnitt langs ring 2 og ring 3 og bomsnitt i sør og 
nordøst, bygrensa 

 

- Får to relativt tette snitt, tidvis lite areal 
mellom Ring 2 og 3 

- Et mindre bomsnitt i vest enn trafikk fra 
Sør og Nordøst.  

- Fanger opp mye trafikk 
- Gjør Ringveiene mindre gunstig å kjøre 

på, får overflytting av trafikk til andre 
veier 

- Stor likhet med alternativene i kategori 1, 
og vurderes ivaretatt på analysene som 
gjøres her 

2d Bydelsmodellen 

 

- Fanger opp alle turer som krysser et 
bydelssnitt 

- Toppsjiktet av antall bomstasjoner, svært 
dyrt og krevende å lokalisere 

- Ikke tydelig skjerming av sentrum 
- Om målet er å at alle turer omfattes av 

trafikantbetaling, ivaretas det bedre ved 
analysene av strekningsvis betaling 

 

  



 

6 

 

  

3. Silingsprosessen 

Vurderingskriterier til silingsprosessen 

På grunnlag av målene ble det definert en liste over bør-krav til nytt 
trafikantbetalingssystem til bruk i silingsprosessen.  

 

Tabell 2 Bør-krav benyttet i silingsprosessen 

 

 

Transportmodellen RTM23+ ble brukt til å analysere hovedalternativene. 
Modellkjøringene viser hvor i transportsystemet det kan forventes vekst eller 
reduksjon av trafikkarbeidet sammenlignet med forventet transportmønster 
ved gjennomføring av RA2016 kun med tids- og miljødifferensierte takster og 
nye bomsnitt på bygrensen. Resultatene fra modellkjøringene er sammen med 
faglig skjønn brukt til å vurdere bør-kravene.  

Det er lagt vekt på målet om redusert biltrafikk i Oslo og nullvekstmålet for 
personbiltrafikken for Oslo og Akershus, og å redusere trafikken i de delene av 
Oslo med størst utfordringer for luftkvalitet. Dette gir også god måloppnåelse 
for bør-kravene om fremkommelighet og klima.  I tillegg ble det lagt vekt på at 
en større andel av bilreisene i Oslo omfattes av trafikantbetaling, både for å 
fordele byrden på flere og bedre måloppnåelse. 

Alle de vurderte alternativene vil kunne designes slik at det er mulig å nå 
provenymålet for Oslopakke 3. 

Vurdering av de ulike løsningene  

I januar 2017 ble det gjennomført en grovsiling av 8 ulike løsningsforslag for 
trafikantbetaling i Oslo. Grovsilingen ble gjort på bakgrunn av kunnskap fra 
trafikkmodellkjøringene og en kvalitativ vurdering av bør-kravene som ble satt 
opp som gjeldene vurderingskriterier  
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Som en oppsummering er det her satt opp en matrise som kort drøfter 
sentrale momenter for hvert alternativ, og som skal fortelle kort hvorfor 
alternativet ble vurdert som hensiktsmessig å ta med videre eller ikke. For 
nærmere utdyping av de trafikale virkningene for hvert alternativ, vises det til 
notatet "Utredning av trafikantbetalingssystem- Grovsiling av alternativ" fra 6. 
februar 2017.  

  

Tabell 3 Alternativer innenfor Tilnærming 1 i silingsprosessen med drøfting og 
anbefalinger  

Alternativer med dagens bomring Kort drøfting Anbefaling 

1b Bomring Ring 2 og innsiden av E18 

 

- Skjermer sentrum godt 
- Samme antall bomsnitt 

fra ytre deler av byen i 
vest, nordøst og sør og 
inn til sentrum (justering 
i vest)  

- Store områder utenfor 
Ring 2 og innenfor 
Osloringen kjører gratis 

- Gir lav total 
trafikkavvisning, og 
spesielt økt trafikk på 
Ring 3 

- Utfordring med kort 
avstand mellom 
nåværende bomring i 
vest og Ring 2, må 
enten ha en 
kombinasjon eller 
flytte bomrinsnittet ut 
(vist på kartet) 

- Bør utvides med en 
eller flere armer for å 
fange opp flere reiser 
innenfor Osloringen 

Som 1b over, men med arm ved Sinsen 

 

- Mye likheter med 1b 
over, men får med flere 
som betaler for 
gjennomgangstrafikk  

- Fortsatt store områder 
utenfor Ring 2 og 
innenfor dagen Osloring 
kan kjøre gratis  

- Gir ikke tilstrekkelig 
trafikale effekter bl.a. 
for Groruddalen/ 
Hovinbyen og beregnet 
trafikkøkning på E6/E18 
gjennom sentrum  

- Utfordring med kort 
avstand mellom 
nåværende bomring i 
vest og Ring 2 gjør at 
dette bør flyttes 

- Store kostnader 
knyttet til mange nye 
bomsnitt, uten at 
man nødvendigvis får 
ønskede trafikale 
virkninger 

- Mange reiser innenfor 
dagens bomring er 
fremdeles gratis 

  



 

8 

 

  

1c Nord-syd Sinsen–Bjørvika 

 

- Fanger opp 
gjennomgangstrafikk 

- Treffer lokale turer, men 
store deler av områder 
innenfor Osloringen ikke 
berørt 

- Ingen tydelig skjerming 
av sentrum 

- Få bomsnitt gir 
reduserte justerings-
muligheter for proveny 

- Liten total 
trafikkavvisning 

- Ikke spesielt 
kompatibel med 
kollektivnettet 

- Anbefales ikke 
videreført på grunn 
av liten effekt på 
trafikkarbeid og for 
liten økning i antall 
betalende i bomring  

1e Ring 3 med arm Teisen/Alna 

 

- Gir stor reduksjon i 
trafikkarbeidet 

- Deler opp Oslo i 
geografisk relativt like 
soner (størrelse)  

- Armen demper trafikk 
for Hovinbyen 

- Lite skjerming av 
sentrum, gratis å kjøre 
når man er innenfor 
Ring 3 samtidig som 
disse har best 
kollektivtilbud 

- Tilfredsstillende 
trafikale effekter, og 
dermed miljøeffekter, 
gjør at dette 
alternativet kommer 
godt ut og ble videre 
utredet fra grovsiling 
til videre utredning 
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Tabell 4 Alternativer innenfor Tilnærming 2 i silingsprosessen med drøfting og 
anbefalinger 

Alternativer uten dagens bomring Kort drøfting Anbefaling 

2b Langs den tette byen og på bygrensen 

 

 
- Gir skjerming der det er 

høy befolkningstetthet 
og godt kollektivtilbud 

- Inkluderer Hovinbyen 
- Gir for dårlig 

trafikkreduksjon 
 

 
- Høye kostander ved 

etablering av en helt 
ny bomring 
kombinert med for 
økning i 
trafikkarbeidet i deler 
av Oslo gjør at 
alternativet ikke 
anbefales videreført 

2c Utsiden av Ring 2 med armer og 
bygrensen 

 

 
- Gir reduksjon i trafikk 

langs E18 og Ring 2, 
men økt trafikkarbeid på 
Ring 3 og innfartsårene 
til Oslo 

- Gir god skjerming av 
sentrum 

- Gir ikke stor nok effekt 
på trafikkarbeid 
sammenlignet med 
andre alternativ 

 
- Høye kostnader ved 

etablering av 
bomstasjonene 
kombinert med en 
ikke tilfredsstillende 
reduksjon i 
trafikkarbeid gjør at 
det ikke anbefales å 
gå videre med dette 
alternativet 
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Tabell 5 Alternativer innenfor Tilnærming 3 i silingsprosessen med drøfting og 
anbefalinger 

Alternativer med strekningsvis 
betaling  Kort drøfting Anbefaling 

3a Strekningsvis betaling - dyrere mot 
sentrum (Ring 2 og Ring 1) 

 

- Strekningsvis betaling 
med starttakst for alle 
turer innenfor Oslo 

- Skjerming av indre 
by/sentrum ved at disse 
gjøre dyrere per km 

- Gir økning i 
trafikkarbeidet, spesielt i 
områdene utenfor Ring 
3, sammenlignet med 
alternativene med 
optimalisering av dagens 
system.  

- På grunn av styrende 
mål om proveny på 
4,5 mrd. kroner 
(2016), må takstene 
holdes på et relativt 
lavt nivå 

- Økt trafikk på 
hovedvegnettet på 
grunn av lave takster 
og dermed lave 
takster på lengre 
reiser 

- Kan gi god 
trafikkstyring, 
spesielt innenfor Ring 
3, ved økte takster 
enn det som ble lagt 
til grunn for denne 
utredningen 

3b Strekningsvis betaling – Sone rundt tett 
by og sone innenfor Ring 2 

 

- Oslo deles i 3 soner, der 
det er dyrest å kjøre 
innenfor Ring 2  

- Alnaområdet inkluderes i 
"Ring 3 sonen" 

- Gir effekt på 
trafikkarbeidet innenfor 
Ring 3, men økning i 
områdene utenfor 
sammenlignet med 
alternativene med 
optimalisering av dagens 
system.  

- Med et styrende 
provenymål og store 
soner som skal ha 
differensierte takster, 
blir takstene generelt 
for lave til å påvirke 
trafikkarbeidet i stor 
grad   

- Dette alternativet gir 
lavere effekter på 
trafikkarbeidet enn 
3a, som heller bør 
videreføres i 
utredning om 
strekningsvis betaling 

 

Alternativ 1b med arm (ny bomring utenfor Ring 2 med arm ved Sinsen) og 
alternativ 1e med arm (ny bomring innenfor Ring 3 med arm ved Teisen/Alna) 
skiller seg ut ved at det er disse alternativene som gir størst reduksjon i 
trafikkarbeidet. Reduksjon i trafikkarbeid gir forventninger om bedre 
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fremkommelighet og reduserte miljøproblemer. Ut fra dette arbeidet, ble det 
anbefalt at disse to alternativene videreutvikles. I alternativ 1b bør det også 
legges en arm på E 18. I alternativ 1e bør det vurderes om dagens snitt i vest 
og sør bør justeres for å unngå store endringer i kjøremønster, og armen fra 
Teisen må trekkes helt opp til rv. 4 ved Veitvet. 

Resultatene for alternativ 2 viser at dagens bomsnitt er godt plassert for å 
sikre at en stor andel av trafikantene på hovedvegnettet blir omfattet av 
trafikantbetaling. Når dagens bomsnitt fjernes og erstattes av ulike nye ringer 
for å skjerme indre by, øker trafikken på hovedvegnettet og i Oslo totalt. Per i 
dag har vi ikke definert et reelt alternativ for et helt nytt innkrevingssystem 
basert på samme teknologi som vi har i dag. Dersom det er ønskelig med et 
slikt alternativ, bør det jobbes videre med kombinasjoner av flere bomsnitt og 
andre former for regulering av trafikken som f.eks. stenging av 
gjennomgående lokale veier. 

Det har vært et krav for analysearbeidet at totalt proveny skal være om lag 
4,5 mrd. kroner (2016) for alle alternativ. Dette kravet har ført til at takstene i 
alternativ 3 strekningsvis betaling (vegprising) blir så lave at trafikkarbeidet 
totalt øker, selv om alternativet har den fordelen at alle som kjører i Oslo må 
betale. Strekningsvis betaling vil kunne gi god trafikkstyring og reduksjon av 
trafikken innenfor Ring 3, men økt trafikk på hovedvegnettet på grunn av lave 
takster og lave kostnader på lengre reiser. Ved økte takster/større proveny 
kan alternativ 3a gir grunnlag for bedre trafikkstyring. 

Prosjektgruppen for arbeidet godkjente 8. februar at det skulle jobbes videre 
med alternativ 1b med arm, 1e med arm og 3a.  

4. Veien videre til utredning av anbefalt konsept 
Ring 2 med armer 
I februar og mars ble det arbeidet videre med ulike justeringer av alternativ    
1 b med armer (Konsept Ring 2 med armer) og alternativ 1 e med armer 
(Konsept Ring 3 med armer). Det ble testet ut ulik plassering av armene for å 
se hvordan bomsnittene påvirker rutevalget. Det ble lagt vekt på at størrelsene 
på sonene innenfor de ulike bomsnittene skulle være noenlunde like store.  

For å oppfylle målet om at flere i Oslo må betale for å bruke 
transportsystemet, er det også innført et nytt bomsnitt ved Bygdøy. I tillegg 
ble det testet ut hvordan timesregel påvirker effekten av tiltaket. Felles 
timesregel for Osloringen og nytt bomsnitt fører til at en del lengre reiser 
(reiser som krysser flere snitt) ikke avvises. Samtidig bidrar timesregel til å 
unngå at bilister som naturlig vil krysse flere bomsnitt ikke endrer rutevalget 
sitt. Timesregel bidrar til at trafikantene holder seg på hovedgatenettet og ikke 
kjører via lokale gater for å unngå å betale.  

Arbeidet med analyser av ulike alternativ av Ring 2 med armer og Ring 3 med 
armer er dokumentert i notat til prosjektgruppen datert 24.02.2017 
"Trafikkanalyse – ny trafikantbetaling" og notat datert 15.03.2017 til 
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Styringsgruppen/Forhandlingsutvalget (SG/FU) "Skisse til nytt trafikant-
betalingssystem".  

Analyser av Ring 2 med armer og Ring 3 med armer for 2020-situasjonen viste 
noe større måloppnåelse med gjennomføring av konsept Ring 2 med armer 
enn for Ring 3 med armer, spesielt for bydelene i Indre by, Oslo Nord og 
Nordøst.  

Per i dag finnes det ikke et ferdig kommersialisert system for vegprising for 
både lette og tunge kjøretøy. Det er derfor konkludert med at det vil være 
vanskelig å innføre vegprising i Oslo før etter 2020. 

I etterkant av møtet i SG/FU den 21. mars er det gjort mindre justeringer av 
Alternativ Ring 2 med armer, som f.eks. justering av plassering av armen i øst 
og bomstasjoner for å tilpasse plassering av bommer til lokale forhold. I tillegg 
er det jobbet videre med betalingssystemet.  

For å bedre måloppnåelse og påvirke ettermiddagsrushet i større grad, foreslås 
det toveis innkreving i bomsnittene internt i Oslo og eksisterende bomring.  

I bygrensesnittene er det forutsatt enveis innkreving med de gitte halve 
Oslotakstene. I alle øvrige snitt, Oslo bomring, Ring 2, nye armer og Bygdøy, 
er det forutsatt toveis innkreving med halv Oslotakst i hver retning. De skiltede 
takstene vil dermed være de samme i alle bomsnitt. Toveis innkreving 
medfører et mindre sprang i takstene mellom rush- og ikke-rush, målt i beløp. 
Toveis innkreving vil derfor gi en noe mindre avvisning av trafikk i 
morgenrushet og tilsvarende større effekt i rushretningen om ettermiddagen. 

Virkningen ved at man får en større avvisning av trafikk også i ettermiddags-
rushet ved toveis innkreving antas å være fordelaktig for fremkommeligheten, 
sett døgnet under ett.  
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1. Utredning av takstsystem 
Dette vedlegget gir en beskrivelse av utredninger som er gjort av takstsystem 
for nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3. Materialet har dannet grunnlag 
for forhandlingene om ny revidert avtale for pakken. Utforming og lokalisering 
av bomsnitt og strekningsvis trafikantbetaling er omhandlet i Vedlegg 1. 

2. Innkrevingsretning 
Ved etablering av dagens bomring i Oslo i 1990, ble det valgt å kun kreve 
bompenger inn mot sentrum for å minimere investerings- og driftskostnader, 
samt arealinngrep. Med samme pris hele døgnet betyr det lite om det er 
énveis- eller toveisinnkreving (med halve takster), siden de fleste skal reise 
tur/retur.  Med dagens automatiserte innkrevingsteknologi er arealbehovet 
mindre og driftskostnadene lavere.  Dette gjør det enklere å innføre 
toveisinnkreving dersom det gir bedre måloppnåelse.  

For en ring rundt sentrum, er det naturlig med innkrevingsretning i retning av 
sentrum. For nye bomsnitt som går mer på tvers av bystrukturen, slik som de 
nye bomsnittene fra Ring 2 mot Sinsen og Trosterud, er det ikke like opplagt 
hva som ville vært naturlig innkrevingsretning, siden dette i stor grad handler 
om tverrgående og ikke sentrumsrettede reiser. Valg av innkrevingsretning i 
slike tilfeller kan dessuten påvirke reiserutevalg og gi ulike kostnader fra ulike 
bydeler avhengig av innkrevingsretning.  

Toveisinnkreving med tidsdifferensierte avgifter vil gi økt måloppnåelse ved i 
større grad også påvirke etterspørselen etter bilturer i rushretning i 
ettermiddagsrushet. Flere trafikanter vil dermed ha mulighet til å tilpasse 
reisetidspunktet eller gjøre andre endringer i reisemønsteret. 

For bygrensesnittene er det forutsatt kun innkreving inn mot Oslo – som for 
Bærumsringen i dag. Dette har sammenheng med takstnivået ville blitt lavt 
dersom en hadde innført toveisinnkreving her med halv takst av det som er 
avtalt for bomringen i Oslo. Med lave takster og liten tidsdifferensiering, ville 
det blitt liten trafikkregulerende effekt i rushperiodene. Vurderingen var at de 
høyere investerings- og driftskostnadene ikke kunne forsvares ut fra forbedret 
måloppnåelse med toveisinnkreving på bygrensen.  

I vedtatt nytt takstsystem er det lagt til grunn enveisinnkreving i bygrense-
snittene og toveisinnkreving i Osloringen og indre bomring  

3. Autopassavtale (brikkerabatt)  
I RA2016 ble det forutsatt at rabatten på 10 prosent for alle kjøretøy med 
Autopassavtale ble videreført. I tilleggsavtalen TA2017 er dette endret til 20 
prosent for lette kjøretøy og 0 prosent for tunge kjøretøy fra og med Trinn 2 i 
tråd med nasjonale føringer.  

Dette innebærer at mange personbilturer blir billigere enn forutsatt i RA2016, 
samtidig er det med innføring av indre bomring flere som er med og betaler. 
Dette bidrar til målet om mer rettferdig fordeling av kostnadene og gir økt 
insentiv til å skaffe Autopassavtale.  

For tungbiler blir det derimot dyrere enn forutsatt i RA2016 siden brikke-
rabatten utgår. Dette har sammenheng med at det er blitt obligatorisk med 
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brikke for tunge kjøretøy i Norge. Dermed er det ikke behov for rabatt for å gi 
insentiv til å bruke brikke.  

4. Timesregel 
Det er relativt kort avstand mellom enkelte bomstasjoner. For å holde den 
enkeltes bompengekostnader på et akseptabelt nivå og for å unngå uønskede 
tilpasninger i kjøremønstre, er det foreslått videreføring og utvidelse av 
eksisterende timesregel for Osloringen.  

Timesregel innebærer at man kun betaler for én bompassering innenfor én 
times reisetid, uavhengig av hvor mange bomstasjoner som passeres, så lenge 
alle er med i samme timesregelordning. Dagens bompengesystem forutsetter 
at en har Autopassavtale (bombrikke) for å bli omfattet av timesregelen.  

Timesregel er i tråd med ønsket om at flere av turene skal være med å betale, 
og ikke bare de som passerer bomsnittene i dag. Kombinasjonen av felles 
timesregel og toveisinnkreving vil gjøre at kortere tur/retur-reiser over et eller 
flere bomsnitt som gjøres på under én time, for eksempel handlereiser, får 
halv takst sammenlignet med om det hadde vært énveisinnkreving med dobbel 
pris.  

Med timesregel vil en unngå ulikhet i kostnad for å kjøre inn til sentrum 
mellom ytre bydeler i nordøst, sør og vest. Med brikke vil det være samme pris 
for å kjøre fra for eksempel Furuset og Holmlia til Oslo sentrum som fra Røa, 
selv om en passerer flere bomstasjoner fra Furuset. En unngår også uønskede 
tilpasninger av kjøreruter. For eksempel blir det samme pris å kjøre via E6 som 
E18 Mosseveien fra sør til Oslo sentrum.  

Det er vurdert to alternative timesregler, se Figur 1: 

1 Felles timesregel (valgt løsning) 

› Ved passering av flere bomstasjoner i Osloringen og/eller indre 
bomring innen én time, blir man kun belastet for én passering 

2 Sonebasert timesregel (vurdert alternativ) 

› Osloringens bomstasjoner i hver enkelt korridor (i vest, nordøst og 
sør) har hver sin timesregel sammen med indre bomring, men ikke 
seg imellom.  

Sonebasert timesregel kan fremstå som noe mer rettferdig enn felles 
timesregel, da de lange reisene som belaster infrastrukturen, andre trafikanter 
og samfunnet for øvrig mest, også må betale mest. Med felles timesregel blir 
de lange reisene som krysser bomringen i to korridorer billigere enn i dag.  

Sonebasert timesregel gir høyest inntekter, eller muliggjør lavere takster ved 
samme proveny. Det ble gjort beregninger som viste at ved samme proveny 
(4,5 mrd. 2016-kr) kunne takstene reduseres med 3 kroner mer for lette 
kjøretøy utenom rush hver retning ved sonebasert timesregel enn ved felles 
timesregel.  

Beregningene tyder på at alternativet med sonebasert timesregel kunne gitt 
noe bedre måloppnåelse mht. reduksjon av klimagasser og lokale utslipp totalt 
for Oslo, men at alternativet med felles timesregel (og samme proveny) ga noe 
større trafikkreduksjon i Indre by og Hovinbyen utenom rush (fordi takstene 
ble satt ned mindre utenom rush). 
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Figur 1: Mulige virkeområder for sonebasert timesregel 

Ved beslutning om valg av felles timesregel, ble det også lagt vekt på at 
sonebasert timesregel er mer komplisert og dermed vanskeligere for 
trafikantene å forstå.  

5. Månedstak 
I dag er det månedstak på 60 betalte passeringer for Osloringen av hensyn til 
dem som passerer bomringen ofte. Det er eget månedstak på 60 passeringer i 
Bærumsringen. Særlig næringstrafikk som drosjer og budbiler har stor nytte av 
månedstaket. Også andre grupper som passerer bomringen ofte, drar fordel av 
ordningen.  

Månedstak på 60 passeringer vil bli videreført og være felles for 
bygrensesnittene fra Bærum, Follo og Romerike (som har enveisinnkreving). 

For Osloringen og indre bomsnitt vil månedstaket bli økt til 120 passeringer 
som følge av omlegging til toveisinnkreving (og tilnærmet halv takst). For 
trafikantene innebærer dette i praksis det samme som 60 passeringer dersom 
det hadde vært énveisinnkreving (og dobbel takst).  

Oslo vest Oslo nordøst 

Oslo sør 
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6. Inndeling i takstgrupper 
Utredningen som lå til grunn for beslutninger om ulike takstgrupper for 
kjøretøy basert på miljømessige egenskaper er dokumentert i COWI-rapporten 
«Trafikantbetaling – revidert avtale Oslopakke 3» fra mai 2015.  

Det er dokumentert store forskjeller i lokale utslipp av NOx mellom personbiler 
med bensin og diesel som drivstoff, også for nyere euroklasser, som er 
begrunnelsen for prisforskjellen. Tilsvarende gir Euro VI-standarden vesentlig 
mindre utslipp av NOx fra tunge kjøretøy som er årsaken til lavere pris for 
disse kjøretøyene enn for de med Euro V eller dårligere.  

Nullutslippskjøretøy har lavt utslipp av lokal luftforurensing og klimagasser. 
Disse gruppene kommer særlig gunstig ut av takstsystemet for å stimulere til 
rask overgang til nullutslippsteknologi for lette og tunge kjøretøy.  

7. Takster 
Takstnivået var i RA2016 satt ut fra enveisinnkreving. Dette er fortsatt tilfelle 
for Trinn 1, men fra Trinn 2 er det nå forutsatt tovegsinnkreving i Osloringen 
og indre bomring.  

Ved utforming av endelig takstsystem ble det tatt utgangspunkt i halv takst av 
enveistakstene for Trinn 2 og Trinn 3 i RA2016, med noen justeringer. 

Ett referansepunkt for fastsetting av takster har vært at en skal nå et årlig 
proveny på 4,5 mrd. 2016-kr. Dette er 0,1 mrd. kr høyere enn i RA 2016 for å 
dekke opp forsinket framdrift på implementeringen av Trinn 1 til 3. På denne 
måten er målet å opprettholde samlet proveny for Oslopakke 3 for hele 
avtaleperioden 2017–2036.  

Videre er det tatt utgangspunkt i at takstene for tunge kjøretøy og for lett 
dieselbil i rush i Osloringen ligger fast (halve takster av RA2016). Det som er 
vurdert er å ta ned prisen for lette biler utenom rush og for normaltakst i rush. 
Økte prisforskjeller vil gi økte insentiv til å endre kjøretøy, reisemåte og 
reisetidspunkt.  

I tillegg ble det vurdert å redusere takstene i Indre ring for å få en «mykere» 
overgang. Mange trafikanter i dette områder vil måtte betale bompenger på 
turer som før var uten bompenger. Dette ble vedtatt i Tilleggsavtalen av 
13.6.2017 for Trinn 2 (se omtale av vedtatte takster i kapittel 1 i rapporten). 
Det skal gjøres ny vurdering av takstene før innføring av Trinn 3.   
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Framtidig trafikantbetaling Oslopakke 3 -  
Effekt på lokal luftkvalitet 

Bakgrunn 

NILU - Norsk Institutt for Luftforskning har foretatt luftkvalitetsberegninger for å vurdere 
hvilken effekt nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 vil ha på luftkvaliteten og CO2-
utslippene i Oslo-området. Det nye trafikantbetalingssystemet omfatter tids- og 
miljødifferensierte avgifter og nye bomsnitt på bygrensen mot Oslo, langs Ring 2 med armer 
mot Sinsen, Trosterud og Bygdøy. 

Det er utført luftkvalitetsberegninger for tre ulike situasjoner: 

› Dagens situasjon 2014, basert på de mest oppdaterte trafikkdata som var tilgjengelig1. 

› Referanse 2020, basert på prognoser for trafikk og kjøretøysammensetning for 2020. 

› Tiltak 2020, basert på prognose for trafikk og kjøretøysammensetning i 2020 når det tas 
hensyn til effekten av nytt trafikantbetalingssystem med miljø- og tidsdifferensierte 
avgifter og nye bomsnitt på bygrensa mot Oslo, langs Ring 2 med armer mot Sinsen, 
Trosterud og Bygdøy2. 

Rapporten gir en kort beskrivelse av metoden som er benyttet for luftkvalitetsberegningene 
og presenterer resultatene fra beregningene. Det er foretatt beregninger av utslipp for NOx, 
PM10, PM2.5 og CO2. Utslippsberegningene for de tre første komponentene er deretter 
benyttet til å beregne konsentrasjonen av NO2, PM10 og PM2.5 i luften ved bakken og hvor 
mange mennesker som bor i områder der forurensningsnivåene er over grenseverdiene gitt i 
forurensningsforskriften.  

Beregningene av Tiltak 2020 er basert på konsept for ny trafikantbetaling i Oslopakke 3 slik 
det forelå per 25.04.2017. Endelig konsept og takster vedtatt juni 2017 (RA2016/TA2017) er 
noe endret, blant annet er Fornebusnittet tatt ut og det er vedtatt en timesregel som 
medfører at trafikantene kun betaler for en passering dersom de krysser Osloringen og Indre 
Ring i løpet av en time.  

De trafikale forskjellene mellom analysert alternativ og vedtatt trafikantbetalingssystem er 
vurdert til å være relativt små for 2020, slik at resultatene fra analysene i dette vedlegget er 
forventet å være representative også for vedtatt alternativ. 

                                                      
1 Dette scenariet ble beregnet i forbindelse med arbeidet med Oslopakke 3 høsten 2016 og resultatene er 
presentert i rapporten «Revidert Oslopakke3: effekter på trafikk, miljø og samfunn» (Mehammer et. al., 2016) 

2 Konsept Ring 2 med armer per 25.04.2017  
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Følgende antagelser er lagt til grunn for vurderingen:  

• Ingen endring i bilparksammensetningen mellom de to scenariene.  
• Basert på estimerte overordnede tall for trafikk (kjørte kilometer), er det antatt at 

RA2016/TA2017 totalt for hele Oslo vil gi 1 prosent større nedgang i trafikkarbeid enn 
trafikkprognosene som lå til grunn for beregningene i AirQUIS/EPISODE.  

• Trafikkendringen på 1 prosent fordeler seg likt over alle kjøretøyklasser 
 

RA2016/TA2017 gir litt større trafikkreduksjon i bydelene i Indre by, og noe mindre 
trafikkreduksjon på Ring 3 ved Sinsen og på E18 og E6 i sør enn trafikkberegningene fra april 
2017. I hovedrapporten (avsnitt 5.2) er det gitt en mer detaljert vurdering av hvordan 
RA2016/T2017 vil påvirke luftkvaliteten sammenlignet med den trafikantløsningen som er 
lagt til grunn i beregningene av Tiltak2020. 

1 Metode 

I dette prosjektet benyttes modellverktøyet AirQUIS. Modellsystemet baserer seg på ulike 
moduler som stegvis beregner utslipp, vindfelt, spredning av utslippene og befolknings-
eksponering innenfor modellområdet.  

Spredningsmodellen, som er blitt benyttet i dette prosjektet, kalles EPISODE, og er utviklet 
ved NILU. Modellen har vært benyttet i mange ulike prosjekter, både i tidligere 
tiltaksutredninger3, for å fremskaffe luftsonekart og for bruk i varslingstjenesten for de 
største byområdene i Norge. Spredningsmodellen bruker det samme oppsettet som ved 
tidligere arbeid med Oslopakke 3 (Mehammer et al., 2016) og ved arbeidet med revidert 
tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015 – 2020 (Høiskar et. al., 2014).  

Rutenettet som er benyttet har en oppløsning på 1 × 1 km2 (38 km i øst-vest retning og 27 
km i nord-sør retning) og modellområdet dekker de tettbygde delene av Oslo og Bærum 
kommune, samt hele eller deler av nabokommunene, se Figur 1. 

 

                                                      
3 Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune. Statens vegvesen Region øst, Oslo kommune, 
Bærum kommune, 7.5. 2010 
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Figur 1 Utstrekningen av modellområdet benyttet i spredningsberegningene (AirQUIS/EPISODE) er 
vist som sorte gridruter. 

1.1 Utslippsberegninger 

Det er gjort utslippsberegninger for endringer av trafikale utslipp av CO2, NOx, PM10 og 
PM2.5 for de tre situasjonene beskrevet over. Alle tall for utslipp er gitt for modelldomenet 
definert i Figur 1 som helhet. For å kunne gjøre spredningsberegninger er det viktig med 
gode estimater på utslipp fra relevante kilder. God kunnskap om utslippene er også viktig for 
å kunne identifisere effektive tiltak. For å beregne utslipp til bruk i spredningsberegninger, 
trenger man informasjon om utslippsmengde, samt når og hvor utslippene skjer. For 
beregningene av trafikkutslipp med AirQUIS-systemet er det brukt trafikkinformasjon knyttet 
til vegnettet som kommer fra trafikkmodellen RTM 23+ og omfatter informasjon om 
døgntrafikk (ÅDT), fartsgrenser, tungtrafikkandeler, bussandeler, samt geografisk 
informasjon om veiene.  

Prognose for kjøretøysfordelingen i 2020 er basert på beregninger med COWI sin 
bilvalgmodell. For utslippsberegninger har NILU videre inndelt kjøretøysfordelingen på 
andelen av biler i ulike euro klasser. Hver kjøretøytype og klasse tilegnes en utslippsfaktor 
som representerer utslipp i reell kjøring i bymiljø4. Eksosutslippene beregnes deretter per 
kjøretøytype for hver vei for hver time. Det tas hensyn til både bruksforskjeller og bilens 
alder, samt veiegenskaper (som hastighet) på hver vei.  

Utslippsfaktorene for eksosutslipp er lavest når trafikken flyter fritt. I perioder med kø-
kjøring kan utslippene øke betraktelig. Dette er det tatt hensyn til med en enkel 

                                                      
4 Hagman m.fl., (2011), NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer. Utfordringer og muligheter frem mot 2025 (TØI 
rapport 1168/2011) 
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parameterisering for kø, basert på observasjoner av hastighet og antall biler per kjørefelt5 
(Denby et al., 2014). For NOx og CO2 vil hovedeffekten av dette være at man får økte utslipp 
pga. høyere utslippsfaktor for enkelte veier på noen tider av døgnet, ellers er utslippsfaktor 
for fri flyt i byområder benyttet.  

For ikke-eksos utslipp fra veier er en forenklet versjon av veistøvmodellen NORTRIP6 brukt 
og det er antatt en piggdekkandel på 16 prosent. Suspensjon av denne typen er det 
dominerende bidraget til PM - utslipp fra vei. Alle utslippstall som oppgis her er totale 
utslipp for hele modellområdet vist i Figur 1. 

1.2 Spredningsberegninger 

For at modellen skal kunne beregne både spredning og transport av luftforurensningene, må 
meteorologiske inngangsdata som vindhastighet, vindretning og atmosfærisk stabilitet, være 
tilgjengelige. 

Meteorologiske data fra målestasjonene Valle Hovin, Blindern, Alnabru, Tryvann og Kjeller er 
benyttet i spredningsberegningene med AirQUIS-systemet. I dette arbeidet er det benyttet 
meteorologiske data for 2013 for alle simuleringer. Den samme meteorologien er derved 
brukt slik at spredningen er lik for alle de tre scenariene. De meteorologiske forholdene har 
stor innvirkning på luftkvaliteten og gir forskjeller i forurensningsnivåene fra et år til et 
annet.  

Målingene av luftkvaliteten i Oslo i 2013 viser at NO2-nivåene i 2013 hverken var spesielt 
høye eller lave sammenliknet med de foregående årene. I år med flere langvarige perioder 
med dårligere spredningsforhold enn tilfellet var for 2013 vil NO2-nivåene være høyere og 
kunne resultere i flere overskridelser, spesielt gjelder dette overskridelser av timemiddel for 
NO2 (som følge av eksosutslipp fra kjøretøy). 

For PM10 er veistøvbidraget den viktigste kilden. Veistøvbidraget påvirkes av 
nedbørsmengden og fuktigheten på veibanen. I 2013 var det flere lange perioder med tørt 
og stabilt vær både vinter, vår og høst, noe som førte til langt flere overskridelser av 
døgnmiddelverdien enn det som har vært observert i andre år. I så måte kan 2013 
karakteriseres som et «ekstrem-år» med hensyn til antall dager med høye PM10-verdier. 

 

En nærmere beskrivelse av modellen og inngangsdata er gitt i «Tiltaksutredning for 
luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune, 2015-2020»7.   

                                                      
5 Denby, B.R., Sundvor, I., Schneider, P., Thanh, D.V. (2014) Air quality maps of NO2 and PM10 for the region including 
Stavanger, Sandnes, Randaberg and Sola (Nord-Jæren). Documentation of methodology. (01/2014) 

6 Denby, B. R. and I. Sundvor: NORTRIP model development and documentation NOn-exhaust Road TRaffic Induced Particle 
emission modelling, (NILU OR 23/2012). 

7 Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune, 2015-2020. Statens vegvesen Region øst, Oslo kommune, 
Bærum kommune desember 2014 
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1.3 Befolkningseksponering 

Eksponering er her definert som den konsentrasjonen av luftforurensning befolkningen blir 
utsatt for. Dette vil variere med hvor folk oppholder seg, og på individnivå er dette ikke 
mulig å estimere med de beregningene som er gjort her. Derimot gjøres det et anslag for hva 
befolkningen som gruppe blir utsatt for som et estimat av helseeffekt på befolkningen. 

Metoden som brukes her, baserer seg på konsentrasjonene ved registrerte hjemmeadresser 
og data for antall beboere i bygningspunkter for hele Oslo og Bærum. Befolkningsdata er gitt 
av SSB. Hvert bygningspunkt blir gitt en konsentrasjon ut i fra spredningsberegningene. For 
bygningspunktene der konsentrasjonene er over grenseverdiene, vil antall personer 
registrert bli summert opp for å gi et anslag for hvor stor del av befolkningen som utsettes 
for høye konsentrasjoner.  

Befolkningseksponering er beregnet for dagens situasjon og med forventet befolkningsvekst 
frem til i 2020 med samme befolkningsdata som ble brukt i Tiltaksutredningen for Oslo og 
Bærum. Detaljerte data for hvor fremtidens bygninger kommer til å bygges, var ikke 
tilgjengelig. Det er derfor gjort en tilpasning slik at bydelene får fordelt fremtidig befolkning 
på eksisterende bygninger. Enkelte områder der det kommer nye boliger vil derfor ikke være 
godt representert i eksponeringsestimatene. 

1.4 Usikkerheter og modellevaluering 

I et modellsystem er det usikkerheter i mange ledd fra inngangsdata via forutsatte 
sammenhenger til beregningsusikkerhet. Til tross for kvalitativt god oversikt over utslippene, 
er det fortsatt usikkerheter knyttet til både utslippsmengde, den geografiske fordelingen og 
tidsvariasjonene.  

For trafikk er det usikkerhet knyttet til resultatene fra trafikkmodellen, f.eks. i 
kjøretøysfordelingen og trafikkmengder. Kødannelse har vesentlig betydning for utslippene 
for de veistrekningene som er berørt. Utslippsmodellen inkluderer effekten av høyere 
utslipp ved køkjøring basert på forutsetninger om sammenheng mellom omfang av kø og 
kapasitetsutnyttelse på veien. Usikkerhet knyttet til trafikkmengde vil derfor også gi 
usikkerhet for beregnet effekt på utslippene som følge av omfang av kø.  

Vi mangler detaljert informasjon om frekvens for salting og støvbinding, noe som har 
betydning for konsentrasjonen av veistøv. I tillegg finnes det naturlige kilder til spesielt PM 
som ikke er inkludert.8  

Bakgrunnsestimatene og vindfeltet er også resultater av modeller som innehar sine egne 
usikkerheter. Vindfeltet har en oppløsning på 1 km. Spredningen fra veiene antar åpent 
lende. Dette medfører at for eksempel trange byrom, hvor lokale forhold kan være 
dominerende, er vanskelig å få representert riktig i modellen. 

                                                      
8 Branner, sjøsalt og sekundærpartikler dannet fra naturlige atmosfæregasser. 
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2 Utslipp fra veitrafikk 

Tabell 1 viser en oversikt over totale utslipp fra veitrafikk innenfor modellområdet for de tre 
scenariene som er undersøkt. Her er vist de overordnede tallene, årsaker til endringene i 
utslipp av de forskjellige komponentene gjennomgås i påfølgende avsnitt.  

For NOx forventes en reduksjon i trafikkutslippene på cirka 60 prosent fra 2014 til  
Referanse 2020. Tiltak 2020 bidrar til en ytterligere reduksjon i NOx og gir en 
utslippsreduksjon på 12 prosent i forhold til Referansesituasjonen 2020.  

Det forventes ingen vesentlige endringer i PM10 utslippene fra vegtrafikken fram mot 2020. 
Beregningene viser at Tiltak 2020 vil bidra til en reduksjon på 4 prosent målt opp mot 
Dagens situasjon 2014 og Referanse 2020.  

PM2.5-utslippene forventes å avta med cirka 17 prosent frem mot 2020. Beregningene viser 
videre at Tiltak 2020 bidrar til en reduksjon på 7 prosent relativt til Referansesituasjonen 
2020.  

Beregningene gir en reduksjon i CO2 utslippene fra Dagens situasjon 2014 til Referanse 2020 
på 8 prosent. Tiltak 2020 bidrar til en reduksjon på 9 prosent relativt til Referansesituasjonen 
2020.  

Tabell 1: Totale utslipp fra veitrafikk innenfor hele modellområdet 

Komponent Enhet Dagens 2014  Referanse 2020 Tiltak 2020 

NOx tonn/år 6 600 2 600 2 300 

PM2.5 tonn/år 180 150 140 

PM10 tonn/år 940 940 900 

CO2 kilotonn/år 1 460 1 340 1 220 

 

2.1 Utslipp av NOx  

Tabell 2 viser beregnede NOx-utslipp fra ulike sektorer for henholdsvis 2014, Referanse 
2020, samt Tiltak 2020. Hovedkilden til NOx-utslipp er eksos fra veitrafikken. I 2014 var det 
totale utslippet av NOx fra veitrafikken innenfor modellområdet på 6600 tonn.  

Det forventes kraftig reduksjon i NOx-utslippene fra 2014 til 2020, selv uten innføring av nye 
tiltak. Dette skyldes innfasing av nye tunge kjøretøy med lavere NOx-utslipp (Euro VI). 
Beregningene viser at NOx-utslippene fra veitrafikken forventes å reduseres med cirka 60 
prosent fra Dagens situasjon 2014 til Referansesituasjonen 2020, mens de totale utslippene 
fra alle kildene forventes å reduseres med cirka 50 prosent. 

Revidert Oslopakke 3-avtale med miljø- og tidsdifferensierte takster og nye bomsnitt vil gi 
ytterligere reduksjoner i de totale NOx-utslippene. Tiltak 2020 gir en reduksjon i utslipp fra 
trafikken på cirka 12 prosent i forhold til Referanse 2020 og en reduksjon i totale utslipp på  
7 prosent. 
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Tabell 2: Beregnede NOx-utslipp (tonn/år) for henholdsvis 2014, Referanse 2020 og Tiltak 2020. 
Tallene er avrundet. 

Kilder Dagens situasjon 2014 Referanse 2020 Tiltak 2020 

Trafikk eksos 6 600 2 600 2 300 

Vedfyring 30 30 30 

Skip og havn 760 830 830 

Andre kilder 710 710 710 

Totalt 8 100 4 170 3 870 

2.2 Utslipp av svevestøv (PM10 og PM2.5) 

Innføring av miljø- og tidsdifferensierte takster vil i mindre grad påvirke totale utslipp av 
svevestøv (enn for NOx), fordi trafikk kun er en av mange kilder til svevestøv og det kreves 
større trafikkreduksjon for å gi vesentlig effekt. Tabell 3 viser beregnede utslipp av PM10 for 
Dagens situasjon 2014, Referanse 2020 og Tiltak 2020. Nytt trafikantbetalingssystem i 
Oslopakke 3 vil gi en reduksjon i PM10- utslippene fra trafikken med cirka 4 prosent relativt 
til Referanse 2020, men effekten på de totale PM10-utslippene er liten (ca. 2 prosent).  

Tiltaket gir en relativ liten endring i PM10-utslippene fra trafikk (Tabell 3), fordi veistøv er det 
dominerende bidraget til utslippene. Selv om en endring i bilparken, som følge av nytt 
trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3, vil gi endring i eksosutslippene er 
veistøvproduksjonen mer avhengig av piggdekkbruk, hastighet og trafikkarbeid enn kjøretøy-
teknologi. Økt fremkommelighet vil medføre høyere hastigheter og dermed økte utslipp av 
veistøv. Fram mot 2020 vil eksos-utslippene for PM gå ned, men økt fremkommelighet i 
Tiltak 2020 øker veistøvbidraget. Dette er årsaken til at beregnet utslipp fra trafikk for 
Referanse 2020 blir relativt lik beregnet totale utslipp i 2014, selv om det er geografiske 
forskjeller.  

Tabell 4 viser beregnede utslipp av PM2.5 for 2014, Referanse 2020 og Tiltak 2020. Revidert 
Oslopakke 3-avtale vil gi en reduksjon i PM2.5 utslippene fra trafikk på cirka 7 prosent relativt 
til Referanse 2020, men siden trafikkbidraget er relativt lite vil endringen i totalutslippene 
være marginale.  
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Tabell 3: Beregnede PM10-utslipp (tonn/år) for henholdsvis 2014, Referanse 2020 og Tiltak 2020 
(etter innføring av Oslopakke 3). Tallene er avrundet.  

Kilder Dagens situasjon 2014 Referanse 2020 Tiltak 2020 

Trafikk veistøv og eksos 940 940 900 

Vedfyring 550 590 590 

Skip og havn 20 20 20 

Andre kilder 39 39 39 

Totalt 1 549 1 589 1 549 

Tabell 4:  Beregnede PM2.5-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Dagens situasjon 2014, Referanse 2020 
og Tiltak 2020 (etter revidert Oslopakke 3-avtale). Tallene er avrundet.  

Kilder Dagens situasjon 2014 Referanse 2020 Tiltak 2020 

Trafikk veistøv og eksos 180 150 140 

Vedfyring 550 590 590 

Skip og havn 20 20 20 

Andre kilder 39 39 39 

Totalt 789 799 789 

2.3 Utslipp av CO2 

Tabell 5 viser beregnede utslipp av CO2 for Dagens situasjon 2014, Referanse 2020 og  
Tiltak 2020. Kilden til CO2 - utslipp fra veitrafikk er eksos. Utslippene av CO2 innenfor 
modellområdet er på totalt 1,46 millioner tonn CO2 i 2014. Til sammenligning oppgir SSB at 
CO2 utslippene for hele Norge var på 43 millioner tonn i 2014 (www.norskeutslipp.no). 

Tiltak 2020 reduserer CO2-utslippene for hele modellområdet med cirka 120 000 tonn 
relativt til Referanse 2020, noe som tilsvarer en reduksjon på cirka 9 prosent. Nedgangen i 
utslipp for Tiltak 2020 kommer både fra nedgang i trafikkarbeid og økt andel av 
nullutslippsbiler. En motvirkende effekt er den noe økte bensinbilandelen, da bensinbiler har 
høyere utslipp av CO2 for det samme veiarbeidet. 

Tabell 5: Beregnede CO2-utslipp (tonn/år) for henholdsvis Dagens situasjon (2014), Referanse 2020 
og Tiltak 2020. Tallene er avrundet. 

Kilder Dagens situasjon 2014 Referanse 2020 Tiltak 2020 

Trafikk eksos (1000 tonn) 1 460 1 340 1 220 

http://www.norskeutslipp.no/
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3 Beregnede konsentrasjoner 

Spredningsmodellen EPISODE ble kjørt for modellområdet (som vist i Figur 1) som dekker 
Stor-Oslo. Alle relevante utslipp fra hele området er beregnet (Tabell 2 - Tabell 4). Også 
bakgrunnsverdier er beregnet, slik at også utslipp utenfor domenet som blir transportert inn 
i modellområdet blir hensyntatt. Konsentrasjonene for utslippene av NO2, PM2.5 og PM10 er 
deretter beregnet for de tre ulike scenariene (Dagens situasjon, Referanse2020 og 
Tiltak2020).  

3.1 Nitrogendioksid (NO2) 

Forurensningsforskriften for NO2 har en grenseverdi på 40µg/m3 for årsmiddel, samt at 
timesmiddelverdiene får overstige 200 µg/m3 maksimalt 18 ganger i løpet av et år. Figur 2 og 
Figur 3 viser beregninger av NO2-konsentrasjonen for Referanse 2020, sammen med 
tilsvarende beregninger basert på inngangsdata for dagens situasjon (2014).  

For Dagens situasjon 2014 overskrides grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for 
årsmiddel i store deler av Oslo sentrum og i veinære områder, Figur 2a). Beregningene viser 
at det også er fare for overskridelser av timemiddelverdien i veinære områder, Figur 3 a). 
Beregningene viser at det kan forventes en betydelig reduksjon i NO2-nivåene i store deler 
av Oslo-området fram mot 2020, både med hensyn til årsmiddelverdier og antall timer med 
timemiddelverdier over grenseverdien på 200 µg/m3. Dette skyldes først og fremst innfasing 
av nye tunge kjøretøy med Euro VI-teknologi. Disse kjøretøyene har svært lave NOx-utslipp 
sammenlignet med eldre modeller, og innfasingen av disse modellene vil gi en betydelig 
reduksjon i NOx-utslippene. I beregningene er det antatt 0 prosent Euro VI-kjøretøy på 
veiene i 2014, mens andelen tunge kjøretøyer med Euro VI teknologi er antatt å være 
henholdsvis 76 og 80 prosent i Referanse 2020 og Tiltak 2020.  

Ser man videre på forskjellen mellom årsmiddelkonsentrasjonene for Tiltak 2020 og 
Referanse 2020 (Figur 4) vil også en lavere dieselandel for lette kjøretøyer, samt flere 
nullutslippsbiler ha betydelig effekt på NOx-utslippene. Sammen med reduksjon i total 
trafikkmengde gir dette betydelige reduksjoner av konsentrasjoner i veinære områder i Oslo. 
Langs de trafikktunge veiene Ring 3 og E6 sørover ligger reduksjonen på cirka 15 prosent og 
det er her betydelig redusert risiko for overskridelser av forurensningsforskriften for 
årsmiddelverdien for NO2. Det er allikevel sannsynlig at grenseverdiene kan overskrides 
langs E6 i Groruddalen der reduksjonene på omlag 9-12 prosent ikke vil bringe forventet 
årsmiddelkonsentrasjon under 40 µg/m3.  

I sentrum vil den reduserte trafikkmengden redusere de trafikale utslippene betraktelig, 
men utslipp fra andre sektorer (Oslo Havn) har store bidrag i dette området, og det er derfor 
sannsynlige overskridelser også her.  

De høyeste timeskonsentrasjonene for NO2 forekommer primært i vinterhalvåret ved 
situasjoner med dårlige spredningsforhold. Ved slike meteorologiske forhold kan 
konsentrasjoner bygge seg opp over tid nær kildene. Ved et meteorologisk år som benyttet 
her (2013) ser det ut til at det for de aller fleste områder i Oslo ikke er fare for overskridelser 
av grenseverdien for timemiddelverdien (Figur 5) for Tiltak 2020. Unntaket er rundt noen 
tunnelmunninger, og der er det knyttet usikkerhet til driften av luftetårn, noe som kan være 
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avgjørende i situasjoner der det er fare for at grenseverdien for timesmiddel kan 
overskrides. 

 

a) Dagens situasjon 2014 

 

b) Referanse 2020 

Figur 2: Figurene viser årsmiddel for NO2 (µg/m3) i Oslo og Bærum for a) Dagens situasjon (2014) og 
b) Referanse2020. Grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for NO2 årsmiddel er på  
40 µg/m3. Områder i rødt på figurene angir steder hvor det er fare for at grenseverdien 
brytes. 
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a) Dagens situasjon 2014 

 
b) Referanse 2020 

Figur 3: Kartene viser 19. høyeste timekonsentrasjonen for NO2 (µg/m3) for a) Dagens situasjon 
2014 og b) Referanse2020. Timemiddelverdien for NO2 kan overskride 200 µg/m3 maks 18 
ganger i løpet av et år. Områder i rødt på figurene angir steder hvor det er fare for at 
grenseverdiene for timemiddel brytes. 
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a) Tiltak 2020 

 
b) Prosentvis reduksjon mellom Referanse2020 og Tiltak2020 

Figur 4:  Figurene vise a) Beregnet årsmiddel for NO2 (µg/m3) for Tiltak 2020 i områder markert med 
rødt forventes grenseverdien å bli overskredet og b) Prosentvis reduksjon i NO2 

årsmiddelverdier mellom Referanse2020 og Tiltak2020 
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Figur 5:  Kartet viser 19. høyeste timekonsentrasjonen for NO2 (µg/m3) for Tiltak2020. 
Timemiddelverdien for NO2 kan overskride 200 µg/m3 maks 18 ganger i løpet av et år. 
Områder i rødt på figurene angir steder hvor det er fare for at grenseverdiene for 
timemiddel brytes. 

3.2 PM10 

Forurensningsforskriften for PM10 har en grenseverdi på 25 µg/m3 i årsmiddel, samt at 
døgnmiddelverdiene får overstige 50 µg/m3 maksimalt 30 ganger i løpet av et år. Figur 6 
viser årsmiddelverdiene for PM10 for 2014 og Referanse 2020. Døgnmiddelverdien for PM10 
kan overskride 50 µg/m3 maksimalt 30 ganger i løpet av et år. I områder hvor den 31. 
høyeste døgnmiddelverdien er høyere enn 50 µg/m3 overskrides grenseverdien (røde 
områder i Figur 7). 

Beregningene viser at det for dagens situasjon 2014 er fare for overskridelser av 
grenseverdiene for PM10 i områder nær hovedveier med mye trafikk og i områder nær 
tunnelmunninger. Beregningene viser videre at det ikke er forventet store endringer i PM10-
nivåene mellom Referanse 2020 og dagens situasjon. Noe nedgang i PM10 er forventet 
mellom Referanse 2020 og Tiltak 2020 (Figur 8). Beregnet nedgang er i underkant av 
10 prosent i de områdene der Referanse 2020 viser sannsynlige overskridelser av 
årsmiddelkonsentrasjoner (E6 og Ulven).  

De høyeste døgnmiddelverdiene inntreffer vanligvis i perioder om vinteren og våren med lite 
nedbør og tørre veibaner. Det er ved alle scenariene fare for overskridelse av grenseverdien 
for døgnmiddel (Figur 7 og Figur 9). Trafikkreduksjonen ved Tiltak 2020 gjør imidlertid at 
utbredelsen av områdene hvor det er fare for overskridelser er mer begrenset geografisk 
enn ved Referanse 2020. 
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a) Dagens situasjon 2014 

 

b) Referanse2020 

Figur 6:  Kartene viser årsmiddel for PM10 (µg/m3) i Oslo for a) Dagens situasjon 2014 og b) 
Referanse2020. Grenseverdien gitt i forurensningsforskriften for PM10 årsmiddel er på 
25µg/m3. Områder i rødt på figurene angir steder hvor det er fare for at grenseverdien 
brytes. 
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a) Dagens situasjon 2014 

 

b) Referanse2020 

Figur 7:  Kartene viser 31.høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 (µg/m3) for a) Dagens 
situasjon 2014 og b) Referanse2020. Døgnmiddelverdien for PM10 kan overskride 50 µg/m3 
maks 30 ganger i løpet av et år. Områder i oransje og rødt på figurene angir steder hvor det 
er fare for at grenseverdiene for døgnmiddel brytes 
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a) Tiltak2020 

 

b) Reduksjon i årsmiddelverdien for PM10  
mellom Referanse2020 og Tiltak2020 

Figur 8: Figurene viser a) årsmiddel for PM10 (µg/m3) i Oslo for Tiltak 2020. Grenseverdien gitt i 
forurensningsforskriften for PM10 årsmiddel er på 25 µg/m3. Områder i rødt på figurene 
angir steder hvor det er fare for at grenseverdien brytes, b) Prosentvis reduksjon i 
årsmiddelverdien for PM10 mellom Referanse 2020 og Tiltak 2020 
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Figur 9:  Kartet viser 31.høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen for PM10 (µg/m3) for Tiltak 2020. 
Døgnmiddelverdien for PM10 kan overskride 50 µg/m3 maks 30 ganger i løpet av et år. 
Områder i oransje og rødt på figurene angir steder hvor det er fare for at grenseverdiene for 
døgnmiddel brytes 

3.3 PM2.5 

Figur 10 viser PM2.5 årsmiddelkonsentrasjoner for henholdsvis Dagens situasjon 2014, 
Referansesituasjonen 2020 og Tiltak 2020. Det er ikke de trafikktunge områdene som har de 
høyeste PM2.5 konsentrasjonene, men områder der vedfyring bidrar i større grad til 
konsentrasjonene. Beregningene viser at det ikke er fare for overskridelser av grenseverdien 
for årsmiddel for PM2.5 på 15 µg/m3 i noen av scenariene.  

Bidraget fra veitrafikk til de totale PM2.5 utslippene utgjør bare 18-19 prosent av 
totalutslippene. En reduksjon i trafikkutslippene på 7 prosent som følge av nytt 
trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 gir derfor kun en nedgang i konsentrasjoner på under 
1 prosent. 
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a) Dagens situasjon 

 
b)Referanse 2020 

 
c)Tiltak2020 

Figur 10:  Figurene viser årsmiddel for PM2.5 (µg/m3) i Oslo for a) Dagens situasjon 2014, b) 
Referanse2020 og c) Tiltak2020. Grenseverdien for PM2.5 årsmiddel er på 15 µg/m3.  
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1.1 Befolkningseksponering 

Det er foretatt beregninger av antall personer som er bosatt i områder med overskridelser 
av grenseverdiene for henholdsvis NO2 og PM10.  

3.3.1 NO2 

Store deler av Oslos befolkning var i 2014 ved sin bopel eksponert for 
årsmiddelkonsentrasjoner over grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften (40µg/m3). 
Basert på beregningene var det over 220 000 personer som bodde i slike områder (Tabell 6) i 
2014, noe som tilsvarer cirka 35 prosent av antall bosatte i Oslo kommune. Beregningene 
viser at dette antallet er betydelig redusert i 2020 og det tilsvarende tallet for 
Referanse2020 er 6000 personer. Ytterligere reduksjon blir oppnådd ved Tiltak 2020 der 
beregningene viser at 1500 personer er eksponert ved sin bolig. Dette er boliger primært 
langs E6 og ved Oslo havn.  

Ved dagens situasjon er også et betydelig antall mennesker eksponerte for timeverdier 
høyere enn 200 µg/m3. Dette gjelder hovedsakelig noen av de samme personene som også 
er eksponert for høye årsmiddelkonsentrasjoner ved sin bolig, spesielt i områder som i stor 
grad er påvirket av E6. Reduksjonen i utslipp vil redusere dette antallet betraktelig, fra 
58 700 personer i 2014 til under 200 personer ved Referanse2020 og under 100 i Tiltak2020.  

Tabell 6: Antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder med NO2-nivåer over 
grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften for 2014, Referanse2020 og Tiltak2020. 

Tiltak Antall personer som 
eksponeres for årsmiddel over 

grenseverdien 

Antall personer som 
eksponeres for timemiddel 

over grenseverdien 

 Oslo Bærum Totalt Oslo Bærum Totalt 

Dagens situasjon 
2014 

216 500 4 900 221 400 56 400 2 300 58 700 

Referanse 2020 6 000 800 6 800 200 0 200 

Tiltak 2020 1 500 500 2 000 <100 0 <100 

 

Det er viktig å påpeke at de meteorologiske forholdene naturlig endres fra år til år, og at 
dette kan gi store utslag for luftforurensningene: både konsentrasjonsnivåer og deres 
fordeling i byen kan forandres. Dette betyr at også antall personer som bor i områder med 
overskridelser vil variere fra år til år som følge av meteorologisk variabilitet (selv om 
utslippene er like). 

For å belyse hvordan meteorologisk variabilitet kan påvirke antall eksponerte er det foretatt 
en enkel sensitivitetsanalyse. For målestasjoner i Oslo vil meteorologisk variabilitet typisk 
kunne gi endringer i årsmiddelkonsentrasjonene på rundt ±5 µg/m3. Tabell 7 viser antall 
eksponerte gitt en slik variasjon, og viser at Tiltak 2020 vil gi betydelig reduksjon i antall 
eksponerte også ved et meteorologisk år som vil gi forhøyede konsentrasjoner.  
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Tabell 7: Beregningene vist i tabellen illustrerer hvordan totalt antall eksponerte i Oslo vil kunne 
endre seg fra år til år som følge av variasjoner i meteorologiske forhold fra ett år til et 
annet.  

Tiltak Variasjon i antall personer i Oslo som eksponeres for årsmiddel 
over grenseverdien. Tall for Oslo 

 -10 µg -5 µg 2013-
meteorologi 

+5 µg +10 µg 

Dagens situasjon 
2014 

  216 500   

Referanse 2020 300 1400 6 000  27 700 182 000  

Tiltak 2020 150 400 1 500  9 600  79 300  

 

3.3.2 PM10 

Eksponering for årskonsentrasjoner av PM10 over grenseverdiene i forurensningsforskriften 
utgjør en mindre andel av Oslos befolkning enn for NO2. Ved dagens situasjon viser 
beregningene at 3000 personer i Oslo er eksponert for årsmiddelverdier over grenseverdien 
gitt i forurensningsforskriften, Tabell 8. Dette er beregnet økt til 3300 ved Referanse 2020. 
For Tiltak 2020 viser beregningene at 1900 personer i Oslo er eksponert for høyt årsmiddel. 
Dette er nesten utelukkende bosteder i umiddelbar nærhet til E6.  

Tabell 8: Antall personer i Oslo og Bærum som forventes å bo i områder med PM10-nivåer over 
grenseverdiene gitt i forurensningsforskriften for 2014, Referanse 2020 og Tiltak 2020 

Tiltak Antall personer som 
eksponeres for årsmiddel over 
gjeldende grenseverdi* 

Antall personer som 
eksponeres for døgnmiddel 
over gjeldende grenseverdi* 

  Oslo Bærum Totalt Oslo Bærum Totalt 

Dagens situasjon 
2014 

3 000 400 3 400 14 300 2 300 16 600 

Referanse 2020 3 300 500 3 700 15 600 2 100 17 700 

Tiltak 2020 1 900 300 2 200 12 400 1 600 14 000 
* Grenseverdien for PM10 gjeldende fra 1. januar 2016 er lagt til grunn 
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4 Konklusjon 

Innfasing av nyere kjøretøy, spesielt tunge kjøretøy med Euro VI teknologi fram mot 2020 vil 
gi betydelig utslippsreduksjoner for NOx og CO2. Sammenlignet med dagens situasjon (2014) 
er reduksjonen i utslippene beregnet til henholdsvis 60 og 8 prosent for NOx og CO2 for 
Referanse 2020. Det forventes ingen eller små endringer i utslippene av PM10 og PM2.5. 

Innføring av nytt trafikantbetalingssystem i Oslopakke 3 (Tiltak 2020) vil bidra til ytterligere 
utslippsreduksjoner.  

• For NOx vil Tiltak 2020 gir en reduksjon i trafikkutslippene på 12 prosent relativt til 
Referanse 2020 (totalt 65 prosent nedgang i trafikkutslippene relativt til Dagens 
situasjon 2014).  

• For PM10 forventes Tiltak 2020 å gi en nedgang i trafikkutslippene på 4 prosent 
relativt til Referanse 2020. 

• PM2.5 forventes Tiltak 2020 å gi en nedgang i trafikkutslippene på 7 prosent i forhold 
til Referanse 2020 (totalt 22 prosent nedgang i trafikkutslippene relativt til Dagens 
situasjon 2014) 

• Tiltak 2020 vil gi en ytterligere reduksjon i CO2-utslippet fra trafikken på 9 prosent 
sammenlignet med Referanse2020. 

Beregningene gir en betydelig reduksjon i NO2-konsentrasjonene i store deler av Oslo. 
Likevel forventes det i 2020 overskridelser av grenseverdiene for NO2 langs de mest 
trafikktunge veiene (E6 i Groruddalen og Ulven), samt i områdene rundt Oslo Havn og ved 
tunnelmunninger.  

Tiltak 2020 fører til en ytterligere reduksjon i NO2-konsentrasjonene, spesielt i områder 
langs Ring 3 og E6 sørover som følge av nye bomsnitt ved kommunegrensen mot Romerike 
og Follo, men også langs E18 i vest og E6 i Groruddalen. Det er allikevel fare for at 
grenseverdiene fremdeles kan overskrides langs E6 i Groruddalen. 

Antall personer som i 2020 bor i områder med overskridelser for NO2 reduseres fra 6000 i 
Referanse 2020 til 1500 personer i Tiltak 2020, en nedgang på 75 prosent som følge av 
endret takstsystem. NO₂-konsentrasjonen og den romlige fordelingen av disse, samt antall 
eksponerte, vil variere fra år til år på grunn av variasjoner i meteorologi, men tiltaket vil 
uansett gi en betydelig reduksjon.  

Tiltaket vil gi noe reduksjon i årsmiddelet for PM10 i de områdene hvor Tiltak 2020 har mest 
trafikkreduksjon, dvs. langs E6 i sørover og på Ring 3, men vil ha svært liten effekt for PM2.5-
nivåene.  
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1 Innledning

GNSS («Global Navigation Satellite System») er et satelittnavigasjonssystem, som det
amerikanske GPS, europeiske Galileo eller det russiske GLONASS, eventuelt en kombi-
nasjon av disse. For veiprising er GNSS allerede tatt i bruk i mange land, men kun for
lastebiler.

I perioden 2011-2015 deltok Norsk Regnesentral i BIA-prosjektet SAVE («Satellittbasert
posisjonering for effektiv veiprising»), sammen med NMBU, NTNU, SINTEF IKT og Q-
Free. BIA står for «Brukerstyrt innovasjonsarena» og prosjektet var delvis finansiert av
Forskningsrådet. Norsk Regnesentral utviklet algoritmer for veiprising basert på 1) vir-
tuelle bomstasjoner, 2) virtuelle soner og 3) avstandsberegning. Flere av disse metodene
ble patentert (i hovedsak tre ulike patenter, [1-3]). Algoritmene ble testet og utviklet på
et omfattende datamateriale, både fra relativt enkle, landlige omgivelser og til dels svært
utfordrende, bymessige strøk (blant annet Oslo, Trondheim og Frankfurt). Noen av erfa-
ringene og resultatene som blir presentert i det følgende stammer fra SAVE-prosjektet.

GNSS-feltet er i stadig utvikling og denne oversikten er ikke uttømmende.
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2 Om teknologien

Mens GNSS-teknologi tidligere var dyrt og uhensiktsmessig for mange anvendelser er
GNSS nå blant annet takket være populariteten til smarttelefoner blitt tilgjengelig for de
fleste til en overkommelig pris. GNSS gjør det mulig for en mottaker å fastsette egen posi-
sjon med stor nøyaktighet overalt i verden. GNSS-teknologien fungerer bra i åpent land-
skap, hvor det er mer eller mindre fri sikt til navigasjonssatellittene. I bymessige strøk,
for eksempel hvis GNSS-mottakeren er omgitt av store kjøretøyer eller høye bygninger,
kan imidlertid posisjonsfeilen være til dels svært stor, som illustrert i figur 1.
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Figur 1. Kilde: SAVE-prosjektet. Registrerte posisjoner fra en GNSS-brikke i vinduet på et kjøretøy
(over) etter 12 runder i sentrum av Oslo (med sann posisjon og trasé under).

Dagens standardløsninger kombinerer GPS-systemet og GLONASS. Etter hvert som Ga-
lileo blir operativ, vil det komme databrikker på markedet som kombinerer disse tre sys-
temene og eventuelt andre systemer, for eksempel det kinesiske BeiDou. I praksis gir det
helt klart økt ytelse å kombinere disse ulike systemene, særlig i bymessige strøk.
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3 Veiprising ved hjelp av GNSS i ulike land

I det følgende går vi kort gjennom statusen i en del land. Det kan finnes land som bruker
eller planlegger å bruke GNSS-veiprising som ikke er nevnt her.

3.1 Tyskland, Belgia, Slovakia og Russland
GNSS er allerede tatt i bruk i flere land. De fleste løsningene har dette til felles:

• Veiprisingen gjelder kun for tyngre kjøretøyer/lastebiler. I noen land gjelder det alle
kjøretøyer over 3,5 tonn.

• GNSS-enheten (OBU – «On Board Unit») er relativt stor og dermed uhensiktsmessig
for en personbil.

• Prisingen er strengt tatt ikke avstandsbasert, men segmentbasert. Det er teknologisk
enklere å detektere segmenter. Løsningen innebærer at dersom systemet vet (eller
regner det som sannsynlig) at kjøretøyet har passert et virtuelt segment/punkt A og
B, er avstanden mellom disse kjent og en kan ta betalt for å kjøre fra A til B. Utformin-
gen av robuste virtuelle segmenter kan imidlertid være en manuell og tidkrevende
prosess.

Løsningen i Tyskland [4] er illustrert i figur 2.

1514

The toll information is sent to the  
Toll Collect computing centre wirelessly in 
encrypted form. They then create the in-
voice (see chapter 7). Transparency is 
guaranteed: Every registered customer 
can use the toll statement or the detailed 
itemised journey list (selectable as an op-
tion for customers during user registra-
tion) to monitor the toll due and thus to 
check that the toll levied is correct.

4.1.1  Installation of the  
On-Board Unit

The customer agrees installation of the On-
Board Unit with a service partner author-
ised by Toll Collect. These workshops spe-
cially selected and trained by Toll Collect 
can be found throughout Germany and in 
other European countries. A detailed list 
can be found on the Internet at  
www.toll-collect.de.

The On-Board Unit is available free of 
charge and remains the property of  
Toll Collect when installed. The installation 

Registered customers can currently choose 
from two different On-Board Unit models, 
subject to availability:

 ▪ Dashboard-mounted OBU: This On-
Board Unit is mounted directly on the 
dashboard. The On-Board Unit contains 
a DSRC module*, which is used to trans-
fer On-Board Unit data to enforcement 
gantries, Federal Office for Goods Trans-
port (BAG) enforcement vehicles and 
support beacons. It guarantees effective 
interaction (interoperability) with other 
toll systems.

 ▪ DIN-slot On-Board Unit: This type of On-
Board Unit is installed in a DIN slot, in a 
similar way to a car radio. During instal-
lation, a DSRC module is also attached 
to the windscreen.

For both On-Board Unit types, a combined 
antenna is fitted on the roof of the vehicle. 
This antenna receives the GPS signal and 
transmits data wirelessly to the  
Toll Collect computing centre.

Personalisation of the On-Board Unit in-
volves loading the specific data for the 
truck, e.g. its emission class. The vehicle’s 
official licence plate number and country 
code are saved. This creates a unique as-
signment to the On-Board Unit. Where re-

costs and other expenses involved are paid 
by the customer. The installation time is 
generally no longer than four hours per ve-
hicle. For a new vehicle, this time can be 
reduced if the customer requests that the 
truck is factory fitted with a cable set and 
an antenna for the On-Board Unit installa-
tion.

As well as fitting of the On-Board Unit, in-
stallation involves the following steps: 

 ▪ Personalisation of the On-Board Unit on 
site by the service partner (loading of 
vehicle and customer data)

 ▪ Routing of the antenna cable and instal-
lation of the antenna

 ▪ Connection to a suitable speed signal 
(e.g. tachograph)

 ▪ Connection to the vehicle electrical sys-
tem

 ▪ Assembly of the On-Board Unit
 ▪ Test drive and customer briefing 
 ▪ Confirmation of proper installation of 

the On-Board Unit on an installation cer-
tificate both by the customer and by the 
service partner

quired, this data can be changed directly 
with Toll Collect at a later date.

Once the On-Board Unit has been in-
stalled, it is handed over to the customer. 
They receive a briefing from the  
Toll Collect service partner and a user 
manual. In return, the customer signs the 
installation certificate for the service part-
ner to acknowledge acceptance.

The following expenses have to be paid by 
the customer: 

 ▪ the costs of installing the On-Board 
Unit

 ▪ the costs for removal in the event of the 
vehicle being decommissioned or sold, 
or if the business relationship with  
Toll Collect is terminated

 ▪ the costs of a change of licence plate 
number or for any data relevant for the 
toll to be changed by a service partner

 ▪ travel to and from the service partner 
and the time spent there to have the 
above work carried out 

*  DSRC stands for “Dedicated Short Range Communication” = 

Short-range communication using infra-red or microwaves.

4  L O G - O N  O P T I O N S

8.  Toll Collect settles toll  
amounts with the customer

7.  The payable amount is transmitted 
to the Toll Collect computer centre 
via wireless mobile communication

6.  On-Board Unit  
calculates toll fees

5.  Enforcement 
(stationary 
and mobile)

4.   On-Board Unit 
identifies toll  
road segments

3.  GPS-based 
identification of 
road segment

2.  Entering  
vehicle data

1.   Installation 
of  
On-Board 
Unit

Customer

Satellite transmits location data 
(Global Positioning System, GPS)

Automatic log-on

Destination

Figur 2. Kilde: https://www.toll-collect.de/en/toll_collect/service/download_center_

1/downloadcenter.html

3.2 Sveits
Systemet i Sveits ligner på det tyske ved at det gjelder for tyngre kjøretøyer, men det er
ikke segmentbasert. OBU-en inneholder også her en GPS-brikke, men er i tillegg koblet
til kjøretøyets tachograf (også kalt fartsskriver), som registrerer hastigheter og dermed
avstand for et kjøretøy mens det beveger seg [5]. (En tachograf er ikke det samme som
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et speedometer.) Ved å kombinere GPS-informasjonen med tachografen, kan en luke ut
noen typer forsøk på juks og tekniske problemer med et av systemene. Tidligere har
avstanden blitt beregnet i OBU-en, men i Sveits’ nyeste system blir GNSS-posisjonene
overført til en sentral for prosessering og beregning av avgifter.

3.3 Nederland, Frankrike, Sverige
Nederland har utredet en GNSS-basert sone- og avstandsavgift, men prosjektet ble lagt
på is i 2009/2010 på grunn av en regjeringskrise.

Frankrike skulle innføre et system som ligner på det tyske rundt 2014, men på grunn av
store protester har det blitt utsatt eller skrinlagt.

Sverige utreder for tiden et avstandsbasert avgiftssystem (en veislitasjeavgift) for tyngre
kjøretøyer. Utredningen skal være klar i løpet av februar 2017.

3.4 Singapore
Singapore planlegger det første avstandsbaserte veiavgiftssystemet som inkluderer per-
sonbiler. Som med mange av de kommersielle løsningene, er både kravene fra myndig-
hetene (Land Transport Authority – LTA) og løsningen til leverandøren, NCS Pte Ltd og
Mitsubishi Heavy Industries Engine System Asia Pte Ltd, hemmelige. Av pressemeldin-
gen fra februar 2016 [6] kan vi imidlertid lese at

“The consortium will develop the next-generation ERP system based on Glo-
bal Navigation Satellite System (GNSS) Technology [...] A new On-Board Unit
(OBU) will replace the existing In-Vehicle Unit (IU), which can also be used to
deliver additional services to motorists. For example, LTA will be able to disse-
minate traffic advisories through the OBU. The OBU can also be used to pay for
parking, checkpoint tolls, and usage of off-peak cars electronically.”

Det skal med andre ord utvikles en GNSS-basert OBU som kan få plass i en vanlig bil, og
myndighetene i Singapore har etter flere runder med tester konkludert med at kvaliteten
vil bli god nok. Systemet skal fases inn fra 2020.

En artikkel fra 2013 i Mitsubishi Heavy Industries’ eget magasin [9], viser noen testresul-
tater av et GNSS-system for veiprising i Singapore. Artikkelforfatterne jobber stort sett
i LTA (altså transportmyndighetene i Singapore som står bak pressemeldingen [6]) og
Mitsubishi Heavy Industries (som er en av leverandørene av den nye løsningen). Det er
derfor grunn til å tro at Singapores planlagte GNSS-system bygger på erfaringene beskre-
vet i [9]. Kort oppsummert inneholder deres GNSS-system følgende ingredienser:

• En dedikert OBU med akselerometer og gyroskop.

• En løsning for å avgjøre om bilen står stille.

• Et system for å avgjøre om noen prøver å jukse.

• Karttilpasning for å minimere konsekvensen av store posisjonsfeil.

• Hjelpestasjoner som angir en posisjon for å hjelpe OBU-en på steder med spesielt
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store posisjonsfeil eller der hvor systemet er ekstra følsomt for posisjonsfeil.

• Prediksjon av passeringstidspunkt (for eksempel passering av en virtuell bomsta-
sjon), for å gi inntrykk av at løsningen er raskere enn den egentlig er.

Som i SAVE-prosjektet er det gjennomført tester under varierende, bymessige forhold.
Artikkelforfatterne skriver at «charging and indication could mostly be done within +/-
12.5 m from the charging point». Hva «mostly» betyr og hvor ofte «mostly» ikke inntref-
fer sies det ikke noe om. Videre skriver de at «The evaluation of the charge levy yielded
consistent results due to map matching». Heller ikke «consistent» er definert eller utbro-
dert på noen måte. Det er derfor vanskelig å vite hvor godt systemet egentlig fungerer.
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4 Mulig GNSS-løsning basert på erfaringer fra SAVE-
prosjektet

Bombrikkene i dagens norske AutoPASS-system er svært effektive og batteriet varer med
normal bruk i flere år. En GNSS-bombrikke bør støtte dagens system, noe som også hjel-
per til å kunne oppdage eventuelle forsøk på juks.

Det er ikke realistisk å kunne lage en GNSS-bombrikke som ikke trenger ekstern strøm-
forsyning. Derfor må en GNSS-bombrikke kobles for eksempel til sigarettenneren, en
usb-kontakt eller annen strømforsyning i kjøretøyet. En GNSS-bombrikke kan monteres
i frontruta som anbefalt for dagens bombrikker.

GNSS-bombrikken bør dessuten utstyres med akselerometer og gyroskop, som kan un-
derstøtte satellittnavigasjon når satellittdekningen er dårlig, noe som kan være spesielt
nyttig i tuneller. Dessuten må GNSS-bombrikken kunne kommunisere over mobilnettet
for å overføre informasjon om avgiftsbelagte tollpasseringer eller avgiftsbelagt avstand.
Dette kan skje så ofte eller sjelden eieren av systemet ønsker.

Beregning av avgiftsbelagte tollpasseringer eller avgiftsbelagt avstand kan skje på to må-
ter:

1. Sentral prosessering, ved at rådata (målte posisjoner med mer) overføres trådløst fra
GNSS-bombrikken.

2. Prosessering i GNSS-bombrikken, og informasjon om avgiftsbelagte tollpasseringer
eller avgiftsbelagt avstand som overføres til en sentral. I dette tilfellet bør bombrik-
ken ha prosesseringskraft på linje med en smarttelefon.

Da posisjonsfeilen fra et GNSS-system kan være stor, benytter vanlig navigasjonspro-
gramvare, som for eksempel Google Maps som er tilgjengelig på smarttelefoner, såkalt
karttilpassing. Det skjer ved at den målte posisjonen dras til nærmeste vei. En slik løs-
ning gir inntrykk av at posisjonsfeilen er mindre enn den faktisk er. I bymessige strøk
kan imidlertid resultatet bli at posisjonen dras til feil vei (eller at kjøretøyet ikke kjører
på en vei). Det er dessuten krevende å ha et kart som er oppdatert til enhver tid i alle
GNSS-enheter. Derfor konkluderte SAVE-prosjektet med at det er enklere og mer robust
å klare seg uten kart.

Siden SAVE-prosjektet ble avsluttet, har GNSS-brikke-produsenten u-blox kommet med
en lovende løsning [8] hvor satellittnavigasjonen, akselerometeret og gyroskopet er tette-
re integrert enn det som har vært vanlig tidligere. Resultatet ser fra [8] ut til å gi:

• Færre problemer med kaldstart (for eksempel posisjonsfeil dersom et kjøretøy kjører
ut av et parkeringshus).

• Bedre ytelse ved dårlig eller ingen satellittdekning, som i tuneller.

• Bedre grunnlag for å avgjøre om kjøretøyet står stille eller ikke.
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Dette er illustrert med et eksempel fra sentrum i Singapore i figur 3.

Consider an urban road tolling application. As our cities become increasingly 
grid-locked, various traffic charging initiatives are deployed and major mo-
torway routes have privately-funded toll roads built along the side of them. 
Vehicle-based GNSS devices report their location and other essential infor-
mation to a central billing system as the vehicle enters, transits, and exits the 
toll road. Using GNSS alone, especially in the urban canyon areas, the loca-
tion data accuracy might exhibit extremely variable locations or none at all. 

Urban canyons create signal reflections and are a challenge for GNSS receivers. 

In this scenario, the impact of poor location accuracy will result in vehicles 
close to, but not on, the toll road being charged, and those on the toll 
road not being charged. As a consequence of poor location accuracy, GNSS 
based toll systems tend to be implemented outside of cities on motorways 
where the accuracy requirement is less important. Other short-range and 
proprietary solutions, such as Dedicated Short Range Communications 
(DSRC), tend to be used in urban environments. However, such systems 
require significant infrastructure and gantry installations. 

In a road test performed in downtown Singapore, GNSS combined with UDR 
shows a two to three times improvement in accuracy than without UDR. 

UDR vs. GNSS only in downtown Singapore.

UDR simplifies urban 
road tolling

UDR GNSS only

Pictures for urban tolling in down town Singapore 

© u-blox AG Slide 3 

UDR GNSS only 

How UDR technology is going to enable new business models and change existing ones for automotive applications  |  7

Figur 3. Kilde: u-blox [8]. Til høyre: posisjoner som er funnet kun ved hjelp av satellittnavigasjon
(trolig en kombinasjon av GPS og GLONASS). Til venstre: forbedrede posisjoner.

Det er åpenbart at den nye løsningen kan være svært nyttig i bymessige strøk, men hel-
ler ikke denne nye løsningen fra u-blox er feilfri. Mange av metodene utviklet i SAVE-
prosjektet er ekstra robuste nettopp for å ta hensyn til målinger som i figuren til høyre.
Med et forbehold om at vi ikke har undersøkt u-blox’ nye løsning i detalj, vil vi tro at
kombinasjonen av bedre målinger med robuste metoder vil gi enda bedre resultater enn
det som har vært mulig tidligere.

4.1 Smarttelefon?
En moderne smarttelefon inneholder satellittnavigasjon (vanligvis GPS og gjerne GLO-
NASS), akselerometer og gyroskop, og er derfor et GNSS-apparat som i prinsippet kan
brukes på linje med løsningen beskrevet over. Eksperimenter fra SAVE-prosjektet [7] ty-
der på at ytelsen kan være sammenlignbar med en dedikert OBU-enhet. En kan da tenke
seg å lage en egen app som for eksempel rapporterer hvor langt et kjøretøy har kjørt i
en viss periode innenfor et avgiftsbelagt område. Et slikt smarttelefon-basert system vil
derfor kunne være både kostnadseffektivt og i praksis godt nok.

Samtidig er det er dessverre flere store utfordringer med å basere seg på smarttelefoner:

• En har ingen garanti for at eieren/brukeren av kjøretøyet har slått på smarttelefonen
eller bruker appen til enhver tid.

• For at satellittnavigasjonen skal fungere godt, må smarttelefonen ha fri sikt til satel-
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littene. Det oppnås kanskje best ved å legge telefonen ved frontruta. I praksis vil nok
noen ha telefonen i lomma, i baksetet eller og med i hanskerommet. Det forringer
posisjonskvaliteten betydelig.

• Det finnes en myriade av smarttelefoner og tilhørende operativsystem og program-
vare. Å lage en app som fungerer bra for alle disse vil i praksis være vanskelig.
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5 Alternativer til GNSS

5.1 Odometer/trippteller eller speedometer
I SAVE-prosjektet ble bruk av odometeret for å måle tilbakelagt avstand undersøkt, og
det ble konkludert med at en GNSS-beregnet avstand oftest er å foretrekke. Forskjellen
mellom faktisk og odometermålt avstand kan utgjøre flere prosentpoeng, og avhenger av
bilprodusenten, biltypen, valg av dekkstørrelse, trykk, med mer. Society of Automotive
Engineers (SAE) anbefaler at feilen er innenfor ±4 %. Noen bilprodusenter garanterer at
feilen ligger mellom –1 % til 3,75 %.

Krav til speedometre er regulert, og i EU er kravet at hastigheten som vises aldri skal
være under sann hastighet og aldri over 110 % av sann hastighet. På moderne biler måles
hastigheten ganske nøyaktig internt, mens hastigheten som speedometeret viser er justert
for å oppfylle krav og reguleringer. Speedometeret er på samme måte som odometeret
følsomt for dekkstørrelse og trykk.

Selv om en skulle mene at et odometer (eller et speedometer) gir gode nok avstandsmå-
linger, er det allikevel ikke rett frem å få tak i slike målinger. For å få avlest odometerdata,
må en koble seg til den såkalte OBD-porten, som de aller fleste biler er utstyrt med. Denne
porten brukes imidlertid av og til til andre formål, som elektronisk kjørebok.

Selv med avstandsmålinger fra odometeret må en ha et system for å avgjøre hvor det skal
tas betalt per kjørte kilometer. Dagens bompengestasjoner med eventuelle nye stasjoner
kan brukes til dette. Et GNSS-system vil være mer fleksibelt, ved at nye virtuelle soner
relativt enkelt kan defineres.

5.2 Radar
En rimelig radarsensor montert på kjøretøyet kan måle hastighet og dermed avstand.
Eksperimenter fra SAVE-prosjektet, viser imidlertid at en radarløsning gir altfor store feil
ved lave hastigheter. En radar kan for eksempel ikke avgjøre om kjøretøyet står stille.
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6 Virtuelle bomstasjoner – som et alternativ til da-
gens bomstasjoner

De fleste av dagens bomstasjoner kan byttes ut med såkalte virtuelle bomstasjoner. En vir-
tuell bomstasjon trenger strengt tatt bare å være definert ved en passeringslinje vinkelrett
på veien med en tilhørende passeringsretning. I praksis må det utformes en toleransere-
gion som definerer veien og omgivelsene. I SAVE-prosjektet ble det utviklet og testet
metoder for å bestemme om et kjøretøy har passert en virtuell bomstasjon [1]. Analyser
av hundrevis av timer med data fra virkelige kjøringer viser at sjansen for feilregistrerin-
ger er svært lav, men dette er blant annet avhengig av hvor en slik virtuell bomstasjon
plasseres. Se figur 4 for et eksempel på hvor krevende det kan være.

Figur 4. Kilde: SAVE-prosjektet. Eksempelet over viser en virtuell bomstasjon plassert i sentrum
av Frankfurt, Tyskland. I SAVE-prosjektet ble det samlet inn timevis med data fra en bil påmon-
tert mange ulike GNSS-brikker, samt kostbart referanseutstyr for å få en pålitelig posisjonsfasit å
kunne sammenligne med. Den blå streken viser faktiske posisjoner, mens den røde streken viser
målte posisjoner med en GNSS-bombrikke. Den virtuelle bomstasjonen er her omgitt av høye
bygninger, som skaper problemer for signalene fra navigasjonssatellittene. På det verste var posi-
sjonsfeilen i dette eksempelet over 100 meter, men det ble allikevel korrekt avdekket at kjøretøyet
hadde passert. Uten en robust metode for å beslutte om kjøretøyet har passert eller ikke, er det
ikke mulig å lage et pålitelig bompasseringssystem i slike bymessige strøk.
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7 Virtuelle soner – nødvendig for avstandsmåling og
et alternativ til dagens bomstasjoner

Dagens bompengestasjoner i Oslo kan i prinsippet erstattes av virtuelle bomstasjoner. En
alternativ løsning er å bruke virtuelle soner og detektere når et kjøretøy kjører inn eller
ut av en eller flere slike soner. En slik sone er illustrert i figur 5.
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Figur 5. Kilde: SAVE-prosjektet. Den svarte linjen definerer her en (veldig liten) sone i sentrum av
Oslo. Den blå linjen representerer den sanne posisjonen til kjøretøyet. De grønne og røde prikkene
representerer den målte posisjonen. De røde prikkene tilsvarer posisjoner hvor kjøretøyet faktisk
er innenfor sonen. I dette tilfellet klarte metoden utviklet i SAVE-prosjektet å korrekt bestemme
når kjøretøyet kjørte inn og ut av sonen, se blant annet [2]. Erfaringene fra SAVE-prosjektet viser
at sone-metodikken er robust og fungerer meget bra også i bymessige strøk, noe som ble testet i
Trondheim, Oslo og Frankfurt. Ved store posisjonsfeil kan en imidlertid oppleve at tidspunktet for
deteksjon av passering av en sone blir noen få sekunder feil.
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8 Avstand

Ved hjelp av virtuelle soner (eventuelt virtuelle bomstasjoner) er det mulig å definere
et område hvor det skal betales en avgift per kjørte kilometer. Siden posisjonsfeilen kan
være stor i bymessige strøk, vil en som regel overestimere faktisk avstand dersom en
trekker en rett linje mellom alle observerte posisjoner. I SAVE-prosjektet ble det utviklet
en mer robust metode for å beregne avstand, hvor det legges mindre vekt på avvikende
posisjoner. Denne robuste metoden vil underestimere sann avstand noe, noe som er bedre
enn å overestimere avstanden. For å sikre at en ikke tar for mye betalt, kan en i tillegg
eventuelt legge inn en sikkerhetsmargin på for eksempel 1 % av beregnet avstand.

For å illustrere hvor gode disse avstandsanslagene vil vi i det følgende gå gjennom noen
eksempler fra SAVE-prosjektet fra tysk motorvei (figur 6) og Frankfurt sentrum (figur 7).
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Figur 6. Kilde: SAVE-prosjektet. Figuren viser resultater fra en kjøretur på 80 km langs tyske
motorveier. Hvert par av søyler representerer en GNSS-brikke med noe ulik innmat og plassering
i kjøretøyets frontrute. GNSS-brikken helt til venstre er referansesystemet (100 % tilsvarer helt
korrekt avstand). Grønn: avstand fra opprinnelige observasjoner. Turkis: robust avstandsmetode
anvendt på de samme observasjonene.

I åpent landskap, som langs en typisk motorvei, vil de aller fleste GNSS-løsninger fungere
bra. Det er noe variasjon mellom de ulike brikkene, men den er ikke stor. Det er heller
ikke stor forskjell på å bruke den robuste avstandsmetoden eller ikke.

En storby som Frankfurt er utfordrende for de fleste rimelige GNSS-løsninger. Bortsett
fra for referansesystemet, overestimeres avstanden av alle GNSS-brikkene, og sjansen for
det øker dessuten jo kortere avstand som er tilbakelagt. Variasjonen er her stor mellom
de ulike GNSS-brikkene, som både kommer av kvaliteten på innmaten og plasseringen i
frontruten. Den robuste avstandsmetoden sikrer her at en ikke overestimerer tilbakelagt
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Figur 7. Kilde: SAVE-prosjektet. Figuren viser resultater fra en kjøretur på 50 km i sentrum av
Frankfurt. Hvert par av søyler representerer en GNSS-brikke med noe ulik innmat og plassering i
kjøretøyets frontrute. GNSS-brikken helt til venstre er referansesystemet (100 % tilsvarer helt kor-
rekt avstand). Rød: avstand fra opprinnelige observasjoner. Lilla: robust avstandsmetode anvendt
på de samme observasjonene.

avstand.

Uten å ha hatt mulighet til å undersøke det, forventer vi at blant annet u-blox sin nye
løsning [8] ville hatt signifikant bedre ytelse i dette eksempelet fra Frankfurt.

I SAVE-prosjektet ble det gjennomført tilsvarende avstandseksperimenter i blant annet
Trondheim og Oslo. Tendensen er den samme der, men muligheten for GNSS-posisjonsfeil
er generelt mye større i Frankfurt enn i Trondheim og Oslo. Vi har derfor ikke tatt med
resultater fra Trondheim eller Oslo her.
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9 Personvern

I et GNSS-basert system har kjøretøyet installert en bombrikke som registrerer posisjon,
behandler denne og deretter sender informasjon om tollpasseringer eller avstander tråd-
løst til en sentral. Der beregnes eventuelle avgifter basert på mottatte passeringsdata. Det
er ikke nødvendig at bombrikken overfører posisjonene til sentralen, med mindre kun-
den skulle ønske dette for etterprøvbarhet. Det er kun passeringene eller avstandene som
må overføres. Derfor kan en GNSS-løsning lages slik at den ikke gir mer sporbare data
enn dagens AutoPASS-system.

10 Oppsummering

Det er teknologisk mulig å lage en GNSS-bombrikke som kan brukes til veiprising i Oslo.
En kommer ikke utenom at en slik bombrikke trenger ekstern strømforsyning. Som et
alternativ til GNSS, kan en koble seg til bilens odometer eller speedometer, men det er
ikke et fullgodt alternativ og har tekniske utfordringer.

Selv om vi mener at GNSS-teknologien er moden for veiprising i Oslo, gjenstår det en
kommersialiseringsfase og ingen systemer er helt feilfrie. Dersom en vil innføre avstands-
basert veiprising, er det mulig å sikre at den avstanden en tar betalt for med høy sann-
synlighet ligger noe under den sanne avstanden. Eventuelle personvernutfordringer kan
nokså enkelt begrenses.
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