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Status prioritering

Statsbudsjett 2013
– Ikke med

Nasjonal transportplan 2014-23
– Ikke med, men Volda – Festøya nevnt som aktuell 

strekning dersom det satses på full utbygging av 
riksvegnettet i løpet av 20-30 år

Stamnettutredning
– Prioritert i gruppe 1 av 3 (første 10-15 år)

Enighet om bompengeopplegg kan gi prosjektet 
høyere prioritet



Hjemmel for bompengeinnkreving

Finansiering av offentlig vei ved bompenger er 
hjemlet i veglovens § 27.
Her heter det at all slik innkreving skal 
godkjennes av Stortinget
Formålet med bompengeinnkreving er 
finansiering, ikke trafikkregulering



Typer av avgifter

Bompenger
Lokal øremerket drivstoffavgift
Andre øremerkede midler
Oblat- eller vignettordninger
Vegprising
OPS



Bomveisystem

åpne system
lukkede system
bomringer

etterskuddsinnkreving
parallellinnkreving
forskuddsinnkreving



Formell behandling

Forhåndsvurderinger
KVU/KS1 (Konseptvalgutredning)
Kommune(del)plan/fylkesdelplan
Reguleringsplan

Parallelt med ovenstående arbeides det lokalt med:
Foreløpig politisk aksept
Prinsippvedtak
Bindende vedtak



Hvorfor kvalitetsikring?

Sikre at Samferdselsdepartementet har et godt 
beslutningsgrunnlag

Sikre at bompengeprosjektene som blir foreslått 
og fremmet, belyser lokale ønsker med faglig 
tilråding



Intern kvalitetssikring av 
bompengeopplegg

Vegdirektoratet
Bompengesak

Region Bompengesak Kommune
/Fylkeskommune

SD

 

Utarbeide
lokalpolitisk
prinsippvedtak 

Planlegge og
organisere
arbeidet

 

Utarbeide faglig
grunnlag for
bompengesak  

Kvalitetssikrer
faglig grunnlag

 

Oversende grunnlag
for lokalpolitisk
behandling

 

Foreta kommunal og
fylkes- kommunal
behandling

 

Vurdere
konsekvens av
lokalpolitisk
vedtak

 

Eventuelt
justere faglig
grunnlag

 

Utarbeide og
oversende
forslag til
proposisjons-
tekst  

Sende
eventuelle
spørsmål til
Vdt

 

Svare på
spørsmål

OK

OK

OK

 

Justere
proposisjons-
tekst Godkjent forslag

til prop. tekst

Avsluttet
sak

Lokalpolitisk
initiativ

NTP/HP

Fylkesvegplan

Under-
kjent

Nei

 

Utarbeide
innspill til
proptekst

Ikke aksept



Framdrift for bompengesaken

Planlegge og organisere arbeidet
Sikre at behovet for ressurser, kompetanse og framdrift blir ivaretatt.

Utarbeide lokalpolitisk prinsippvedtak
Vedtaket skal bygge på et saksgrunnlag.

Utarbeide faglig grunnlag for bompengesak (Region)
Det må vurderes om prosjektet er realiserbart innenfor lover, regler og økonomiske rammer. 
Forslag til faglig grunnlag må være godkjent av regionvegsjef. 

Kvalitetssikrer faglig grunnlag (Vdt)
Det er en forutsetning at region og Vegdirektoratet er omforent i forslaget som skal sendes til kommunene / Fylkeskommunene

Oversende grunnlag for lokalpolitisk behandling
Sikre at kommunene og fylkeskommunene får et grunnlag der saken er tilstrekkelig belyst innenfor gitte rammer, slik som lover, regler og 
økonomiske rammer.
Foreta kommunal og fylkes- kommunal behandling

Vurdere konsekvens av lokalpolitisk vedtak (Region)
Vurdere om de lokalpolitiske vedtakene er i tråd med lover, regler og nasjonale føringer besluttet.

Eventuelt justere faglig grunnlag (Region)
Det kan være endringer etter lokalpolitisk behandling som vil føre til endringer i faglig grunnlag.

Regionen utarbeide innspill til proptekst

Utarbeide og oversende forslag til proposisjons- tekst (Vdt)
Sikre at Samferdselsdepartementet får et godt faglig grunnlag for å fremme bompengesaker for Stortinget, samt kvalitetssikrer regionens arbeid.

SD sender eventuelle spørsmål til Vdt

Justere proposisjonstekst (Vdt) 



Krav til dokumentasjon ved 
oversending av saken til 

Vegdirektoratet
Prosjektbeskrivelse

Plangrunnlag for den planlagte utbyggingen og bomstasjonsområdene; 
– Tidspunkt for evt planvedtak og omtale av evt konflikter
– For enkeltprosjekter er det krav til godkjent reguleringsplan
– For bompengepakker må planstatus og evt. videre planarbeid omtales.  

Kostnadsoverslag m/vurdering av usikkerhet

Virkninger; 
– nytte-/kostnadsberegninger – både ukorrigert og korrigert for bompenger

(dokumentasjon: Utskrift av (oppdaterte) Effektberegninger

Redegjørelse for tidligere lokal saksgang, inkl tidligere lokalpolitiske prinsippvedtak
(dokumentasjon: Saksframlegg, inkl lokalpolitiske vedtak)

Utbyggingsplan; 
– tidspunkt for anleggsstart og fullføring

Finansieringsplan med fordeling på år/planperiode; 
– evt ordinære statlige midler, fylkesvegmidler, bompenger, tilskudd, forskudd m/refusjonsbetingelser, 

alternativ bruk av ferjetilskudd 
– omtale av forholdet til NTP/fastsatt handlingsprogram/planleggingsprogram og/eller 

fylkesvegplan/handlingsprogram for fylkesveger 



Krav til dokumentasjon (forts.)

Trafikkgrunnlag – trafikknotat

Bompengeordning; 
– plassering av bomstasjoner, innkrevingsordning (forskudd- parallell-, etterskuddsinnkreving), 

innkrevingssystem (automatisk, evt. manuelt tilbud mm). Detaljert kart som viser plassering av bomstasjon(er) 
i forhold til sideveger/avkjørsler må vedlegges sammen med en vurdering av behandlingen i forhold til plan- og 
bygningsloven. Som minimum bør det legges opp til behandling av byggesak

Takst- og rabattsystem

Finansieringsanalyse og følsomhetsvurderinger; 
– forutsetninger og resultat
– Håndtering av kostnadsøkninger
– Evt betinget refusjon; omfang og tidspunkt for refusjon (henvisning til vedtak)
– Evt garantier ved låneopptak (henvisning til vedtak)

Oversikt over fylkeskommuner/kommuner som skal ha saken til behandling/uttalelse

Vurdering av de prinsippene som er lagt til grunn for bompengsaken, spesielt forholdet mellom nytte og 
betaling - begrunnelse ved evt avvik fra foreliggende prinsipper (jf litteraturlista)

Bompengeselskap; status for opprettelse, eierforhold med mer

Ekstern kvalitetssikring for prosjekt over 750 mill. kr - KS1 og KS2
– Krever god dokumentasjon og kvalitet



Finansieringsanalyse

Anleggskostnader og utbyggingstakt
Trafikkgrunnlag
Bompengetakster og takstsystem
Driftskostnader
Rentenivå og prisstigning
Garanti, betinget refusjon
Fordeling mellom bompenger og offentlige midler



Bompengeselskapet

Vanligvis et aksjeselskap
Krav om offentlig majoritet på eiersida
Selskapet bør opprettes når bindende 
lokalpolitiske vedtak foreligger
Inngåelse av avtaler mellom selskap og Staten



Styrende dokumenter

Håndbok 199 - Takstretningslinjer for bompenge 
prosjekter på offentlig veg
Håndbok 102 - Bompengeprosjekter
Veglovens §27A
Vegloven §27
Forskrift om innkreving av bompenger i visse 
tilfeller
Vegtrafikkloven §7A



Prinsipper for bompengefinansiering–
”litteraturliste”

Lover og forskrifter mm:
Vegloven §27
Vegloven § 27A (lokal øremerket drivstoffavgift)
Forskrift om innkreving av bompenger i visse tilfeller – gjennomføring av Rådsdirektiv 
93/89/EØF – fastsatt 24. november 1995, endret 11. januar 2002
EØS-komiteens beslutning nr 5/2002 om å innlemme Rådsdirektiv 1999/62/EF i EØS-
avtalen – vedtak av 1.  februar 2002. 

Stortingsdokumenter:
St meld nr 32 (1988-89) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990-93, 
jf Innst S nr 214 (1988-89)
St meld nr 46 (1990-91) Om endrede rammebetingelser for bompengeprosjekter, jf Innst 
S nr 16 (1991-92)
St meld nr 63 (1991-92) (betinget refusjon)
St meld nr 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015, side 67-70, 
jf Innst S nr 240 (2003-2004)
St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, side 85-89, jf Innst. S. 
nr. 300 (2008-2009)
St.prp. nr. 67 (2002-2003) (alternativ bruk av ferjetilskot), jf. Innst. S. nr. 272 (2002-
2003)). Alternativ bruk av ferjetilskot er også omtalt i St.meld. nr. 16

Interne retningslinjer/håndbøker:
Håndbok 199 Takstretningslinjer
Håndbok 102 Bompengeprosjekter


