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Tilrådning - forslag til vedtak 

 

Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland kommuner, samt 

Nordland og Troms fylkeskommuner inviteres til å gjøre bindende vedtak om delvis 

bompengefinansiering av prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt.  

 

Statens vegvesen tilrår at det blir fattet følgende vedtak om E10/rv. 85 Tjeldsund – 

Gullesfjordbotn – Langvassbukt: 

 

1. Utbygging av E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt skal delfinansieres med 

bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner som plasseres 

som følger: 

 

- Et bomsnitt på rv. 83 ved Leikvika, med bomstasjoner både på ny og dagens veg. 

- Et bomsnitt på E10 Hårvika nord, med bomstasjoner både på ny og dagens veg. 

- Et bomsnitt på E10 ved Fiskfjorden, med bomstasjoner både på ny og dagens veg 

(nord/øst). 

- En bomstasjon på E10 ved Kanstadbotn vest. 

- En bomstasjon på rv. 85 ved Løbergsbukta. 

 

Bomstasjonene er vist på detaljerte kart i Statens vegvesens saksgrunnlag, samt vedlegg til 

saksgrunnlaget. 

 

2. Det er lagt til grunn følgende gjennomsnittstakster i de ulike bomstasjonene ved åpning av   

    prosjektet (2018-prisnivå): 
 

Bomtasjon 
Gjennomsnitts- 

takst 

Rv. 83 Leikvika 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

8,70 

8,10 

E10 Hårvika nord 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

13,40 

12,90 

E10 Fiskfjorden nord/øst 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

45,60 

25,00 

E10 Kanstadbotn vest 9,12 

Rv. 85 Løbergsbukta 18,10 

 

Det er foreløpig lagt til grunn at dette gir følgende takster for kjøretøy i takstgruppe 1 

(kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg inkl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) og 

takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av kjøretøy i 

kjøretøygruppe M1) (2018-prisnivå): 
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Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Rv. 83 Leikvika 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

10 

10 

 

20 

20 

E10 Hårvika nord 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

15 

15 

 

30 

30 

E10 Fiskfjorden nord/øst 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

50 

30 

 

100 

60 

E10 Kanstadbotn vest 10 20 

Rv. 85 Løbergsbukta 20 40 

 

3. Kjøretøyer i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av brikke og gyldig avtale. Kjøretøyer i  

takstgruppe 2 får ingen rabatt ved bruk av brikke. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 

betaler 50 pst. av takst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 betaler 0 pst. 

av takst. 

 

4. Det legges til grunn at takster og kostnader prisjusteres med Statistisk sentralbyrås  

byggekostnadsindeks for veganlegg fram til åpning av vegen og deretter med SSBs 

konsumprisindeks. 

 

5. Bompengeperioden blir satt til 20 år fra åpning av den nye vegen. 

 

6. Det forutsettes et samlet bompengebidrag på 1 150 mill. i 2018-kr til investeringen.  

    Dette utgjør bompengeselskapets forpliktelser knyttet til utbyggingen. 

 

7. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt, kan gjennomsnittstakstene økes  

med inntil 20 pst. utover ordinær prisstigning og bompengeperioden forlenges med inntil 

fem år. 

 

8. Kun for fylkeskommunene: 

Dersom bompengebidraget på 1 150 mill. i 2018-kr ikke er dekket når 

gjennomsnittstaksten er økt med 20 pst. og innkrevingsperioden er forlenget med fem år, 

forplikter Nordland og Troms fylkeskommuner seg til å bevilge halvparten hver av 

gjenstående beløp. 
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1 Omtale av prosjektet 
 

I Prop. 1 S (2014-2015) ble det varslet at Regjeringen ville be Statens vegvesen om å starte 

planlegging av tre prosjekt for gjennomføring av OPS-prosjekt (Offentlig-Privat-Samarbeid). 

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark ble vedtatt av Stortinget i 

desember 2016, jf. Prop. 46 S (2016-2017). Rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland ble vedtatt i 

februar 2018, jf. Propp. 41 S (2017-2018. Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 

Langvassbukt er det tredje prosjektet. I Meld. St. 25 (2013-2014) På rett vei har Regjeringen 

lagt fram et overordnet rammeverk for OPS i transportsektoren. 

 

Gjennom behandling av saken «Prinsippvedtak E10/rv. 85 Evenes – Sortland» i 2013/2014, 

stilte berørte kommuner og fylkeskommuner seg positive til at det ble arbeidet videre med et 

opplegg for delfinansiering av denne strekningen med bompenger. Dette notatet er utarbeidet 

med sikte på bindende lokalpolitiske vedtak om bompengeopplegg for prosjektet E10/rv. 85 

Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt som grunnlag for gjennomføring som OPS-

prosjekt. 

 

1.1 Plangrunnlag 

 

Det foreligger konseptvalgutredning (KVU) med tilhørende ekstern kvalitetssikring (KS1) for 

E10/rv. 85 Evenes – Sortland. Regjeringen besluttet i mars 2013 at konsept 2 og 3 skal 

legges til grunn for videre planlegging. Konsept 2 innebærer ny E10 mellom Snubba i Evenes 

kommune og Gullesfjordbotn i Kvæfjord, rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Harstad og rv. 85 fra 

Gullesfjordbotn til Sortland, samt strekningen Fiskfjord – Kåringen. Konsept 3 innebærer i 

tillegg ny kryssing av Tjeldsundet. Regjeringen forutsetter at ny kryssing først kan være 

aktuell når konsept 2 er bygget. 

 

Statlig reguleringsplan etter konsept 2 for E10/rv. 85/rv. 83 mellom Evenes, Sortland og 

Harstad, Hålogalandsvegen, ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. 

juli 2017. Planen omfatter til sammen ca. 160 km i 7 kommuner i Nordland og Troms fylker. 

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt omfatter om lag 83 

km av den statlige reguleringsplanen. Vi viser til kartskisse 1 som viser både OPS-prosjektet 

og hele planområdet. 

 

Det er gjennomført omreguleringer fire steder i Lødingen og Tjeldsund kommuner for å 

redusere kostnadene. Reguleringsplanene har vært ute på høring våren 2018, og vedtak 

fattet i kommunene juni 2018. 
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Kartskisse 1. 

 

1.2 Tidligere lokalpolitisk behandling 

 

På grunnlag av KVUen ble sak om prinsippvedtak for delvis bompengefinansiering av 

E10/rv. 85 Evenes – Sortland sendt Kvæfjord, Lødingen, Evenes, Skånland, Tjeldsund og 

Harstad kommuner, samt Troms fylkeskommune i 2013. Sortland kommune og Nordland 

fylkeskommune gikk inn for delvis bompengefinansiering i høringsuttalelsene til KVUen i 

2012. 

 

Alle 7 kommuner, samt Nordland og Troms fylkeskommuner fattet prinsippvedtak og sluttet 

seg til at det ble jobbet videre med et opplegg for delvis bompengefinansiering av E10/rv. 

85 Evenes - Sortland.  

 

1.3 Innhold i OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 

Langvassbukt 

 

Prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt ligger i Nordland og 

Troms, og er en del av hovedforbindelsen mellom Lofoten, Vesterålen og E6. Prosjektet 

omfatter i tillegg en kort strekning av rv. 83 i retning Harstad. Vegen er en viktig 

næringstransportåre, blant annet for fisketransport. Strekningen har dårlig geometri, bratte 

stigninger, smal veg til dels uten gul midtlinje. Flere strekninger har redusert fartsgrense 

pga. randbebyggelse. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er mellom 1 400 og 2 000 kjøretøy på E10 og 

rv. 85. Rv. 83 har en ÅDT på om lag 4 400 kjøretøy. 
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OPS-prosjektet omfatter: 

- Utbygging av E10 på strekningen fra kryss fv. 825 ved Tjeldsund bru i Skånland 

kommune til kryss med rv. 85 i Gullesfjordbotn i Kvæfjord kommune. Oppgradering av 

Tjeldsund bru inngår ikke i prosjektet. 

- Utbygging og utbedring av rv. 85 fra kryss med E10 i Gullesfjordbotn til Sigerfjord 

tunnel i Sortland kommune. Oppgradering av Sigerfjord tunnel inngår ikke i prosjektet. 

- Utbedringer på rv. 85 fra kryss med E10 ved Fiskfjorden til Kåringen i Lødingen 

kommune. 

- Utbygging på rv. 83 fra Tjeldsund bru til Fauskevåg i Harstad kommune. 

 

Prosjektet omfatter utbygging/utbedring av vegnettet som er vist med rød markering i 

kartskisse 2.  

 

Prosjektet gir stor framkommelighetsgevinst, med reduksjon i kjøretiden på om lag 40 

minutter. Det forventes nedgang i antall drepte/hardt skadde med en per andre år.  

 

 
 Kartskisse 2.  

 

Strekningen omfatter bygging av 83 km veg på E10, rv. 85 og rv. 83, hvorav til sammen 28 

km tunnel fordelt på 9 tunneler/tunnelarmer, 20 km veg i ny trase, og 35 km oppgradering 

av veg i eksisterende trase. Det blir en ny rundkjøring i tunnel på vestsiden av Tjeldsund bru 

og for øvrig kanaliserte T-kryss som hovedkryss på strekningen. Det er lagt opp til flere små 

bruer med inntil 150 meter lengde. Strekningen Tjeldsund bru – Fauskevåg på rv. 83 
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omfatter ca. 2 km tunnel inkludert rundkjøring i fjell og ca. 2,5 km ny veg til eksisterende 

veg i Fauskevåg. 

 

E10 bygges ut til vegnormal standard H3 (bredde 8,5 m og 90 km/t), unntatt ca. 1 km ved 

Tjeldsund bru i Skånland kommune hvor det bygges i standard H2 (bredde 8,5 m og 80 

km/t). Rv. 83 bygges i standard H4 (bredde 10,0 m og 80 km/t). Rv. 85 bygges i standard 

H2 på strekningen Gullesfjordbotn-Sigerfjord tunnel og U-H2 på strekningen Kåringen – 

Fiskefjord (bredde 8,5 m og 80 km/t). Det er lagt opp til H3 standard på E10 for å få en 

sammenhengende standard på E10 fra Bjerkvik til Gullesfjordbotn. E10 er hovedferdselsåren 

som binder hele regionen sammen, og det har stor samfunnsnytte å øke hastigheten til 90 

km/t. For rv. 85 til Lødingen og Sortland er topografien slik at kostnadene og 

terrenginngrepene ville blitt vesentlig høyere ved å bygge ut til H3 standard og 90 km/t. 

Grunnet lavere trafikkgrunnlag ville samfunnsnytten av en slik standardheving bli liten. For 

rv. 83 er det planlagt med 80 km/t, fordi trafikkmengden på den strekningen er så høy at 

kostnadene ville blitt vesentlig høyere ved å bygge strekningen for 90 km/t. Strekningen er 

også kun ca. 18 km og effekten av økt hastighet vil være begrenset. Av hensyn til støy, 

trafikksikkerhet, tett randsonebebyggelse og betydelig større arealbehov for H5-standard 

med 90 km/t, vil en slik veg til Harstad måtte planlegges i en helt ny trasé.  
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2 Finansiering 
 

2.1 Prioritering av prosjektet i Nasjonal transportplan 2018-2029 

 

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er OPS-prosjektet E10/rv. 85 

Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt prioritert med anleggsstart i første 

seksårsperiode og fullføring i siste seksårsperiode. Det er lagt til grunn et kostnadsanslag på 

8 400 mill. kr i 2017-prisnivå, basert på gjennomføring som et «tradisjonelt» prosjekt. Det er 

videre forutsatt at 1 000 mill. kr i 2017-prisnivå finansieres med bompenger. Det er nå lagt 

til grunn et kostnadsoverslag på 8 600 mill. kr i 2018-prisnivå, basert på vedtatt 

reguleringsplan.  

 

Opplegget for finansiering av prosjektet som OPS-prosjekt er ikke avklart.  
 

2.2 Finansieringsmodell for OPS-prosjekt 

 

Tidligere gjennomførte OPS-Prosjekt i Norge 

Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011 ble det vedtatt å gjennomføre 

tre prøveprosjekt med OPS i Norge:  

 

- E39 Klett – Bårdshaug i Sør-Trøndelag (åpnet for trafikk i 2005) 

- E39 Lyngdal – Flekkefjord i Vest-Agder (åpnet for trafikk i 2006) 

- E18 Grimstad – Kristiansand i Aust- og Vest-Agder (åpnet for trafikk i 2008/2009) 

 

Alle tre prosjektene er bygd med avtaler om levering av veg med en avtalt kvalitet i en 

periode på 25 år. De private OPS-selskapene fikk ansvaret for å prosjektere, finansiere og 

bygge vegen, og i ettertid vedlikeholde og drive vegstrekningen. Selskapene får betalt 

gjennom hele perioden. Kontrakten mellom det enkelte selskapet og staten regulerer 

størrelsen på den årlige summen, samt trekkmekanismer og bonusordninger ut fra hvordan 

vegen fungerer og framstår. I en OPS-kontrakt blir mer risiko overført til OPS-selskapet enn 

entreprenørene ved tradisjonelle kontrakter. Statens vegvesen kontrollerer at alle krav i OPS-

kontrakten blir fulgt. 

 

Finansieringsmodell for nye OPS-prosjekt 

Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei har Regjeringen kommet med et revidert overordnet 

rammeverk for OPS i transportsektoren. OPS innebærer at et privat selskap får ansvar for å 

planlegge, prosjektere, finansiere, bygge, drive og vedlikeholde et veganlegg i en periode før 

anlegget vederlagsfritt overføres til staten. 

 

I Meld. St. 25 (2014-2015) er det vurdert som viktig at finansieringskostnadene for OPS-

selskapet blir redusert. For kommende OPS-prosjekt er det derfor lagt til grunn at det skal 

benyttes en betalingsprofil der størstedelen av investeringskostnadene blir utbetalt tidlig i 

kontraktsperioden, etter at vegen er åpnet for trafikk og satt i drift. Videre skal OPS-

selskapet motta et årlig vederlag gjennom kontraktsperioden for å dekke resten av 

investeringskostnadene, samt kostnader ved drift og vedlikehold. 
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OPS-kontrakten inngås mellom Staten og et OPS-selskap. Det legges opp til at betalingen 

knyttet til OPS-kontrakten skal skje gjennom tre elementer: 

 Milepælsutbetaling når prosjektet åpnes for trafikk, inkl. betaling av merverdiavgift 

for anleggskostnadene. 

 Løpende utbetaling (til OPS-selskapet) gjennom kontraktsperioden som betaling for 

tilgjengelighet (at vegen er åpen og tilgjengelig). 

 Løpende utbetaling gjennom kontraktsperioden som betaling for drift– og vedlikehold 

(brøyting, renhold, lys, asfalt, m.m.). 

 

For OPS-selskapet vil det ikke spille noen rolle om finansieringen skjer gjennom bompenger 

eller statlige midler. Kontrakten vil bli inngått med staten, og rekvirering og håndtering av 

bompenger vil bli et forhold mellom staten og bompengeselskapet. 

 

Milepælsutbetalingen vil være en sum i kontrakten mellom staten og OPS-selskapet. Staten 

kan dekke dette med bompenger eller statlige midler, eller en kombinasjon av disse. Det vil 

være mest gunstig for bompengeselskapet sin gjeldsbelastning og renteutgifter at så mye 

som mulig av milepælsutbetalingen blir dekket med statlige midler og at bompengene 

primært går til den løpende utbetalinger for tilgjengelighet. Den delen av det årlige 

vederlaget som er knyttet til tilgjengelighet, er et fast beløp i nominelle (løpende) kroner og 

vil ikke bli justert for prisstigning i avtaleperioden.  

 

Etter gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter kan ikke bompenger benyttes til drift 

og vedlikehold av vegnettet. Det forutsettes derfor at den delen av vederlaget til OPS-

selskapet som er betaling for drift- og vedlikehold, i sin helhet dekkes med statlige midler. 

Finansieringsmodell for E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - Langvassbukt 

For E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt legges det til grunn at 

bompengebidraget i sin helhet vil gå til å dekke deler av betalingen for tilgjengelighet. Det 

vil si at det i utgangspunktet ikke legges opp til at det skal tas opp bompengelån.  

 

Det kan imidlertid bli aktuelt med mindre låneopptak for å sikre den løpende 

inntektsstrømmen. I slike tilfeller vil renteutgifter kun utgjøre små beløp.  

 

Ved gjennomføring som OPS-prosjekt er det lagt til grunn at bompengeselskapet ikke har 

ansvar ved evt. kostnadsøkning. 
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3 Bompengeopplegg 

3.1 Bompengeinnkreving  

 

I nye bomsystemer baseres innkrevingen på automatiske bomstasjoner med avlesing av 

elektronisk brikke (AutoPASS). For kjøretøy uten brikke blir nummerskiltet fotografert.   

 

Bomstasjonene består av en antenne og et kamera montert på en stolpe i vegkanten. 

Bomstasjonene er lite arealkrevende. Imidlertid vil det være noen krav til framføring av 

strøm/tele, siktforhold m.m.  

 

 
Bilde 1. Viser den automatiske bomstasjon på fv. 17 utenfor Bodø.  

 

Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne.  

 

Elektronisk innkreving slik den blir benyttet i dag, er svært brukervennlig. Trafikanter må ha 

brikke for å få rabatter. Det vil bli informert om hvordan man skaffer seg brikke. 

 

3.2 Plassering av bomstasjoner 

 

Sentralt ved bompengefinansiering står nytteprinsippet, dvs. at de som betaler bompenger 

skal ha nytte av vegprosjektet som bompengene finansierer. Likeledes skal de som har nytte 

av prosjektet være med å betale. Bomstasjoner bør derfor plasseres slik at en oppnår god 

sammenheng mellom betaling og nytte. Det er dessuten et mål at innkrevingssystemet skal 

utformes, slik at trafikantene og innbyggerne oppfatter systemet som mest mulig rettferdig. 

 

Det er en direkte sammenheng mellom trafikkmengde og inntektspotensiale. Det har vært 

vurdert flere ulike plasseringer av bomstasjoner. Avgjørende for forslaget til plassering av 

bomstasjoner har vært å få et tilstrekkelig stort bompengebidrag. Det ansees også som 

viktig at bomstasjonene får en rettferdig plassering. Prosjektet gir stor nedkorting av 

reisetid, og dagens E10 blir lokalveg. Dette fører til nytte både for trafikanter og 

lokalbefolkning. Videre er det lagt vekt på at den enkelte bomstasjon i størst mulig 
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utstrekning plasseres slik at lokalsamfunn ikke blir delt av bomsnittet. I tillegg er det lagt 

vekt på at plasseringen av bomstasjoner ikke skal føre til stor trafikklekkasje til 

sidevegnettet. 

 

Plassering av et innkrevingssnitt blir derfor ofte et kompromiss mellom ønsket måloppnåelse, 

ønsket om å kreve inn fra flest mulig brukere og geografiske forhold. Plassering av 

bomstasjoner og takstnivå er på denne bakgrunn vurdert ut fra nytte for trafikantene med 

innkorting og tidsbesparelse, kostnadene for de ulike delstrekningene og ønske om å hindre 

trafikklekkasjer til dagens veg.  

 

Kartskisse 3 illustrerer tidsbesparelsen på de ulike delene av OPS-strekningen. 
 

 
Kartskisse 3. 

 

Innkortingen av E10 og rv. 85 mellom Tjeldsund bru og Langvassbukt er opp mot 3 mil. 

Inklusiv økt fartsgrense fra 80 til 90 km/t, vil dette gi en tidsbesparelse på 39 minutter  

 

Plasseringen av bomstasjoner kan påvirke trafikantenes reisemønstre og valg av 

transportmiddel. Generelt blir lange reiser mindre påvirket av bompenger enn korte reiser. 

Spart reisetid fører til at trafikken blir mindre påvirket av bompengeinnkreving.  

 

Høsten 2018 ble det vurdert alternative opplegg for bomstasjonsplassering, som 

utgangspunkt for en prosess mot kommuner og fylkeskommuner. Det ble lagt fram to 

alternativer: 
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Alternativ 1 

• Bomstasjonene står på de strekningene det i hovedsak blir investert på. 

• Bosatte mellom Fiskfjorden og Tjeldsund bru får høy bompengebelastning i 

forhold til nytte. 

• Ikke attraktivt for trafikk til/fra Lødingen å kjøre tunnelen. 

• Trafikk mellom Sortland og Lofoten betaler ikke for de investeringene som gjøres 

mellom Langvassbukt og Gullesfjordbotn. 

 

Alternativ 2 

• Flere av de som har nytte må betale. 

• Mer attraktivt å ikke kjøre over Kåringen, spesielt viktig for tungtrafikk på 

vinterstid. 

• Man «splitter» ikke lokalbefolkningen mellom Fiskfjorden og Tjeldsund bru med 

en bom. 

• Lavere takster for de som kjører hele strekningen. 

 

Som avtalt i møtet i politisk referansegruppe for «Hålogalandsvegen» 10. mars 2017, ble 

dokumentet «Alternativstudie for bompenger Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt 

oversendt til berørte kommuner, samt Nordland og Troms fylkeskommuner, for at disse kunne 

komme med innspill/merknader til rapporten.  

 

Kvæfjord og Harstad kommuner tilrådde alternativ 1 ut fra en vurdering av at dette best 

oppfyller kriteriet om opplevd rettferdighet ved den kostnadsbelastning som ligger i 

bompengefinansieringen. Alternativ 1 ivaretar på best vis det regionale perspektiv som ligger i 

utbygging av Hålogalandsvegen, mens den mer indirekte lokaltrafikken blir skjermet i større 

grad enn ved alternativ 2. Harstad kommune mener at når det gjelder bompengeinnkreving på 

strekningen rv. 83 Tjeldsund bru – Ruggevik, så bør det potensialet rettes mot en helhetlig 

utbygging av den strekningen. 

 

Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Sortland kommuner, samt Nordland og Troms 

fylkeskommuner, tilrådde alternativ 2, fordi belastningen i de ulike retningene og til de ulike 

destinasjonene harmonerer bra med de besparelser og fordeler som oppnås. I tillegg kom det 

innspill fra Tjeldsund og Evenes kommuner om å vurdere at også elbiler og hydrogen-biler 

skal betale bompenger. Begrunnelsen er at bilistene blir likestilt, bidrar til vegutbyggingen og 

økt bompengebidrag. Sortland kommune mener at den totale taksten mellom 

Sortland/Vesterålen og øvrig del av Midtre Hålogaland er for høy. Lødingen kommune mener 

den totale bompengebelastningen for gjennomgående trafikk er høy. 

 

Skånland kommune har ikke kommet med innspill eller merknader til rapporten. 

 

Ut i fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper for trafikantene og lokalpolitiske innspill 

tilrår Statens vegvesen alternativ 2. Det ble vektlagt at alternativ 2 gjør kjøring via den nye 

tunnelen mellom Fiskfjord og Kanstad mer attraktiv, og at dette alternativet gir en samlet 

lavere belastning for trafikantene på hele strekningen. For å imøtekomme innspill fra 

kommunene foreslås i tillegg et bomsnitt med bomstasjoner på ny og gammel veg i Hårvika 
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ved kommunegrense Tjeldsund - Harstad. Takstene er justert, slik at det nye bomsnittet ikke 

vil endre samlet pris for de som kjører gjennomgående på strekningen Langvassbukt -

Tjeldsund bru. Det vil gi en mer rettferdig fordeling av kostnadene sammenlignet med nytten 

for trafikk internt på strekningen. 

 

På denne bakgrunn foreslår Statens vegvesen at det etableres bomstasjoner på følgende 

steder: 

 

 Et bomsnitt på rv. 83 ved Leikvika, med bomstasjoner både på ny og dagens veg. 

 Et bomsnitt på E10 ved Hårvika nord, med bomstasjoner både på ny og dagens veg. 

 Et bomsnitt på E10 ved Fiskfjorden nord/øst, med bomstasjoner både på ny og dagens 

veg. 

 En bomstasjon på E10 ved Kanstadbotn vest. 

 En bomstasjon ved rv. 85 ved Løbergsbukta. 

 

Plasseringen av bomstasjoner er vist i kartskisse 4. Vedlegg «Kart over bomsnitt» viser 

bomstasjonsplasseringene mer i detalj. Presis plassering innenfor de markerte områder vil 

først bli bestemt når plasseringen av skilt, varsellys, bommer og andre tunnelrelaterte 

installasjoner er avklart. 
 

 
Kartskisse 4.  
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3.3 Bompengeperiode 

 

Hovedregelen er 15 års innkrevingsperiode, men i de nye OPS-prosjektene er det lagt til grunn 

20 års bompengeperiode. Dette vil føre til mindre forskjell på lengden på bompengeperioden 

og lengden på OPS-kontrakten som er 25 år. Med 20 års bompengeperiode og gjennomføring 

som OPS-prosjekt uten låneopptak av betydning, vil takstnivået bli lavere enn ved 15 års 

innkreving og ordinær gjennomføring forutsatt samme bompengebidrag. Det legges til grunn 

etterskuddsinnkreving av bompenger, dvs. at innkrevingen først starter opp når prosjektet er 

ferdigstilt. 

 

3.4 Takst- og rabattsystem 

 

Gjennom Stortinget sin behandling av Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) ble det gitt nye 

retningslinjer for takst- og rabattsystemet og inndeling i takstgrupper.  

 

I dag benyttes to takstgrupper: 

 Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg, samt alle kjøretøy i 

kjøretøygruppe M1. (Kjøretøygruppe M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte 

andre større personbiler.) 

 Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3 501 kg med unntak av 

kjøretøy i kjøretøygruppe M1. 

 

Kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. For takstgruppe 2 er 

det innført obligatorisk brikke, og det blir ikke gitt rabatt til kjøretøy i denne takstgruppen.  

 

Takstnivået er vurdert opp mot faren for trafikklekkasje hvis takstforskjellene mellom ny og 

eksisterende veg blir for stor. Bompengeinnkreving på en strekning kan medføre 

trafikklekkasje over på sidevegnettet. Dette kan være uheldig både av hensyn til miljø og 

sikkerhet, og svekker i tillegg finansieringsgrunnlaget for prosjektet. Bompengeinnkreving på 

sidevegnettet kan bidra til å redusere ulempene, men kan gi mindre samsvar mellom nytte og 

betaling for trafikantene. Derfor bør det bare unntaksvis åpnes for å kreve inn bompenger på 

sidevegnettet, jf. Meld. St. 26 (2012-2013)_Nasjonal transportplan 2014-2023. For å unngå 

for stor trafikklekkasje tilrår Statens vegvesen at det kreves inn bompenger på sidevegnettet i 

dette tilfellet. 

 

Statens vegvesen tilrår at det blir lagt til grunn gjennomsnittstakster/gjennomsnittlig inntekt 

per passering som i tabell 1 (2018-prisnivå). Gjennomsnittstakster er det som bilistene betaler 

i gjennomsnitt når en tar hensyn til effekten av rabatter, fritak og fordeling mellom lette og 

tunge kjøretøy.  
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Bomtasjon 
Gjennomsnitts- 

takst 

Rv. 83 Leikvika 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

8,70 

8,10 

E10 Hårvika nord 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

13,40 

12,90 

E10 Fiskfjorden nord/øst 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

45,60 

25,00 

E10 Kanstadbotn vest 9,12 

Rv. 85 Løbergsbukta 18,10 

Tabell 1. 

 

Gjennomsnittstaksten er høyere for ny veg enn for dagens veg i samme snittet. Dette skyldes 

høyere andel av kjøretøy i takstgruppe 2 på ny veg. 

 

Det er foreløpig beregnet at gjennomsnittstakster som vist i tabell 1, gir bompengetakster 

som vist i tabell 2 ved åpning av prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn - 

Langvassbukt (2018-prisnivå). Det legges til grunn bompengeinnkreving i begge 

kjøreretninger.  

 

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Rv. 83 Leikvika 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

10 

10 

 

20 

20 

E10 Hårvika nord 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

15 

15 

 

30 

30 

E10 Fiskfjorden nord/øst 

- ny veg 

- eksisterende veg 

 

50 

30 

 

100 

60 

E10 Kanstadbotn vest 10 20 

Rv. 85 Løbergsbukta 20 40 

Tabell 2. 

 

Det er forutsatt at takstene blir justert i samsvar med prisutviklingen. Endelig forslag til takst- 

og rabattsystem vil bli lagt fram til lokalpolitisk behandling, før Statens vegvesen 

Vegdirektoratet fatter takstvedtak. 

 

Tidligere har nullutslippskjøretøy vært fritatt for å betale bompenger. Gjennom behandlingen 

av Prop. 87 (2017-2018) har Stortinget sluttet seg til at det i planleggingen av nye 

bompengeprosjekter i utgangspunktet skal legges til grunn en takst for nullutslippskjøretøy i 

takstgruppe 1 på 50 pst. av takst etter brikkerabatt, og i takstgruppe 2 på 0 pst. Statens 

vegvesen tilrår at dette legges til grunn for E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – 

Langvassbukt. I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitisk tilslutning 
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til dette. I beregningene av bompengepotensialet er det foreløpig ikke lagt til grunn at 

nullutslippskjøretøy skal betale bompenger. 

 

Tabell 3 viser kostnadene for kjøretøy i takstgruppe1 for ulike kjøreruter med foreslåtte 

bomstasjonsplasseringer og takster som vist i tabell 2, eksklusive rabatter.  

 

Harstad Tjeldsund bru Lødingen Svolvær Sortland 

Harstad  10 55 85 105 

Tjeldsundbrua 10  45 75 95 

Lødingen 55 45  10 30 

Svolvær 85 75 10  20 

Sortland 105 95 30 20  

Tabell 3. Betaling for ulike kjøreruter (2018-kr) 

 

Trafikanter som kjører hele strekningen Harstad - Sortland har en kostnad eksklusive rabatter 

på 105 kroner. Dette ansees som rimelig i forhold til spart tid på 39 minutter. Bomstasjonene 

på eksisterende veg er i hovedsak for å hindre trafikklekkasje.  

 

Trafikk fra Harstad som skal kjøre om Tjeldsund bru har nytte av strekningen fra Fauskevåg. 

Innkortingen er relativt beskjeden og takstnivået er derfor satt lavt. Strekningen har i dag lav 

standard og en utbedring er derfor tatt med i prosjektet.  

 

3.5 Trafikkgrunnlag 

 

Statens vegvesen har gjennomført beregninger og vurderinger av trafikken ved bygging av 

E10/rv. 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt og innføring av bompengeinnkreving 

på prosjektet. Regional (v. 3.10) og nasjonal transportmodell er benyttet for å beregne de 

trafikale virkningene av utbyggingen med og uten bompenger. 

 

Prosjektstrekningen er vurdert som lavtrafikkert med trafikk mellom 1 500 og 2 000 kjøretøy 

per døgn. 

 

Beregningene gir trafikk på utbygd veg med bompenger som vist i kartskisse 6. Tabell 4 viser 

beregnet trafikk gjennom bomstasjonene med og uten bompenger. (Trafikktall er år 2018 som 

basis.)  
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Kartskisse 5. 

 

Bomstasjonsplassering 

ÅDT fra 

tellinger 

ÅDT modellberegnet 2018 

Dagens veg 

Ny veg 

Uten bom Med bom 

Rv. 83 Leikvika ny veg 
 

  4500 4500 

Rv. 83 Leikvika dagens veg 4 300  4 050                           - - 

E10 Hårvika ny veg  
 

  2170 2100 

E10 Hårvika dagens veg 1650 1560 80 10 

E10 Fiskfjorden ny veg   1 850 1840 

E10 Fiskfjorden dagens veg 1 400  1 360                         50 50 

E10 Kanstadbotn vest 1 800   1 560  1950  1870 

Rv. 85 Løbergsbukta 1 400       1 460                 1 780  1730 

Tabell 4. 

Beregningene viser at den nyskapte trafikken som følge av innkorting og reisetidsreduksjon 

blir noe redusert som følge av bompengene. Prosjektstrekningen har i hovedsak lange reiser 

som er mindre følsomme for bompenger enn kortere reiser. Unntaket er trafikk mellom 

Tjeldsund bru og Fiskfjord som i hovedsak vil benytte dagens veg. Beregningene gir at det 

overføres ca. 220 kjt/d fra ferjesambandet Refsnes – Flesnes på fv. 83. 
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Det legges til grunn trafikkvekst i henhold til fylkesvekstprognosene: 

  

Årlig trafikkvekst 

Tom. År Lette Tunge 

2022 0,5 % 1,4 % 

2030 0,4 % 2,0 % 

2040 0,4 % 1,7 % 

Tabell 5. 

 

Det forventes en andel elbiler i åpningsåret på rundt 5 % 

 

3.6 Forutsetninger 

 

Følgende forutsetninger er ellers lagt til grunn for beregning av bompengepotensialet: 

 

 Årlig prisstigning: 2,5 pst. (gjelder også bomtakster). 

 Årlige kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet, om lag 6,5 mill. kr  

(10 pst. av brutto bompengeinntekter). 

 

3.7 Bompengebidrag 

 

Basert på forutsetningene i kapittel 3.2-3.6 er brutto bompengeinntekter beregnet til om lag 

1 280 mill. 2018-kr. Bompengeinntektene eksklusiv utgifter til å dekke evt. 

finansieringskostnader og kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet skal stilles 

til disposisjon for Statens vegvesen som bidrag til den årlige betalingen for tilgjengelighet. 

 

Kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet forventes å utgjøre om lag 130 mill. 

kr. Som omtalt, legges det til grunn at det ikke blir aktuelt med låneopptak av betydning. 

Følgelig til bompengebidraget til prosjektet utgjøre om lag 1 150 mill. 2018-kr. 
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4 Fylkeskommunal forpliktelse 
                          

I forbindelse med bompengeprosjekter er det vanlig at kommuner og/eller fylkeskommuner 

stiller garantier for bompengelånene. Dette gjelder også for bompengeprosjekter på 

riksvegnettet.  

 

Det legges til grunn at bompengebidraget til dette prosjektet i sin helhet vil gå til å dekke 

deler av den årlige betalingen for tilgjengelighet etter at prosjektet er åpnet for trafikk. I 

utgangspunktet vil det derfor ikke bli nødvendig å ta opp bompengelån. Bompengeselskapet 

vil ha inntektsrisikoen for bompengeinntektene. I tråd med retningslinjene for 

bompengeprosjekter, kan gjennomsnittstakstene økes med inntil 20 pst. utover ordinær 

prisstigning og innkrevingsperioden forlenges med inntil fem år dersom økonomien i 

prosjektet blir dårligere enn forutsatt. Disse reguleringsmekanismene kan benyttes for å dekke 

garantistenes utlegg.  

 

Siden det for dette prosjektet ikke er forutsatt opptak av bompengelån, foreslår Statens 

vegvesen at Nordland og Troms fylkeskommuner, i stedet for vanlig fylkeskommunal garanti, 

forplikter seg til å bevilge halvparten hver av evt. gjenstående beløp av bompengebidraget på 

1 150 mill. kr i 2018-prisnivå. 

 

5 Videre prosess 
 

Denne saken om delvis bompengefinansiering av E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – 

Langvassbukt blir sendt til lokalpolitisk behandling i Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, 

Lødingen, Kvæfjord og Sortland kommuner, samt Nordland og Troms fylkeskommuner.  

 

Etter den lokalpolitiske behandlingen vil saken bli oversendt Vegdirektoratet for videre 

behandling. Prosjektet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2). Etter at KS2 –prosessen 

er gjennomført, vil det bli fremmet en Stortingsproposisjon om finansiering og gjennomføring 

av prosjektet. 

 

Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E10/rv. 85 Tjeldsund – 

Gullesfjordbotn - Langvassbukt, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og 

bompengeselskapet i tråd med gjeldende avtaleverk og de forutsetningene som er lagt til 

grunn i bompengeproposisjonen. 
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