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Tilrådning – forslag til vedtak 
 

Opplegg for delvis bompengefinansiering av rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet og Hammerfest 

sentrum fremmes som et helhetlig opplegg.  

 

Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune inviteres til å gjøre bindende vedtak om 

delvis bompengefinansiering av prosjektet rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet (fase 1). I tråd med 

prioriteringene av Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 legges det opp 

til å gjøre bindende vedtak om bompengeopplegget for Hammerfest sentrum (fase 2) etter at 

Nasjonal transportplan 2022-2033 foreligger. 

 

Statens vegvesen tilrår at det blir fattet følgende vedtak om rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet: 

 

1. Utbedring av rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet skal delfinansieres med bompenger. 

Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner som plasseres som følger: 

• En bomstasjon på rv. 94 ved Akkarfjord, sør for adkomstene til Bekkeli.  

• En bomstasjon på rv. 94 ved Klinkastupet.  

 

2. Det er lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 16,60 kr (2018-prisnivå).  

 

Med etterskuddsinnkreving i 15 år er det 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): 

 

• Takstgruppe 1: 18 kr 

• Takstgruppe 2: 45 kr  

 

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. Fase 1 har ikke timesregel eller månedstak. 

 

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. For rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet forutsettes et bompengebidrag på 380 mill. i 2018-kr til 

investeringen. Dette utgjør bompengeselskapets forpliktelser knyttet til 

utbedringen/utbyggingen. 

 

6. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, 

garanterer Finnmark fylkeskommune og Hammerfest kommune ved selvskyldnerkausjon 

for prosjektets gjeld, med rett til 1. prioritets pant i selskapets rettighet til å innkreve 

bompenger. Det samlede garantibeløpet, begrenset oppad til 390 mill. kr med tillegg av 
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10 pst. av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger, dvs. totalt 430 mill. kr. Garantien fordeles med 215 mill. kr (50 pst.) på hver 

av partene. Garantistene har rett til å sikre garantien med første prioritets pant i selskapets 

rett til å innkreve bompenger.  

 

Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra 

Statens vegvesen i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. 

Innkrevingstiden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien 

gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir på inntil 25 år fra første 

opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen. 

 

Garantistenes utlegg skal kunne dekkes gjennom en økning av gjennomsnittstaksten med 

inntil 20 prosent og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder 

inntil prosjektselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.  
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1 Omtale av samlet utbygging - fase 1 og 2 

 

I Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 er det prioritert utbedring av 

rv. 94 på delstrekninger mellom Skaidi og Hammerfest. Dette er fulgt opp i Statens 

vegvesens handlingsprogram 2018-2023 (2029) ved at det er satt av statlige midler til 

utbedringstiltak på strekningen Akkarfjord – Jansvannet. For å finansiere utbedringene 

forutsettes det at det blir tilslutning til et bompengebidrag, eventuelt annen finansiering. 

 

I Meld. St. 33 (2016-2017) legges det også til grunn statlige midler til å gjennomføre 

prosjektet rv. 94 Hammerfest sentrum i siste seksårsperiode. Prosjektet omfatter omlegging 

av rv. 94 i tunnel utenom Hammerfest sentrum. Prioriteringen er betinget at det blir 

tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging gjennom den planlagte bypakken for 

Hammerfest. 

 

Både Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune har fattet prinsippvedtak om 

bompengefinansiering av vegløsninger for rv. 94 i Hammerfest: I møte 20. november 2011 

sak 2011/2385-1 ga kommunestyret i Hammerfest sin tilslutning til utredning av 

bompengefinansiering av omkjøringsalternativene for rv. 94. Finnmark fylkesting vedtok i 

møte 21. mars 2012 sak 12/3 sin prinsipielle tilslutning til utredning om 

bompengefinansiering av omkjøringsalternativer for rv. 94 i Hammerfest. 

 

Det har vært flere møter med Hammerfest kommune og Finnmark fylkeskommune om 

prioriteringer og mulige bompengeløsninger. Kommunen har gitt klart uttrykk for at den 

ønsker at det utarbeides et helhetlig bompengeopplegg for rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet og 

rv. 94 Hammerfest sentrum selv om prioriteringene i Nasjonal transportplan 2018-2029 

innebærer at det må legges opp til endelige vedtak i to etapper. Argumentene for dette er 

langsiktighet og forutsigbarhet for både utbygging og bompengeinnkreving, samt nødvendig 

forankring i lokalmiljøet.  

 

Opprinnelig var det lagt opp til at rv. 94 på hele strekningen fra Saragammen til Fuglenes 

skulle være en del av bypakken. Det har vist seg å være vanskelig å finansiere en så stor 

pakke. Det legges derfor opp til at utviklingen av transportnettet i Hammerfest kan skje 

gjennom etappevis utbygging med inndeling av fase 1 og fase 2.  

 

Bomstasjonsplassering, samt takst- og rabattsystem for prosjektene bør sees i 

sammenheng. I tråd med lokalpolitiske ønsker har Statens vegvesen derfor utarbeidet et 

helhetlig forslag til finansieringsopplegg for de prosjektene, slik at dette kan presenteres for 

Stortinget samtidig med at bompengeopplegget for fase 1 rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet 

fremmes for endelig vedtak. Endelig vedtak av bompengeopplegget for fase 2 Hammerfest 

sentrum må fremmes på et senere tidspunkt, når prioriteringen av prosjektet i NTP 2022-

2033 foreligger. 
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2 Utbyggingsplan – omtale av tiltakene 
 

Hammerfest har om lag 10 500 innbyggere, og har tradisjonelt vært en industriby med 

hovedvekt på fiskeindustri. I det siste tiåret har petroleumsvirksomhet blitt en viktig næring. 

Denne virksomheten har tilført byen mange nye kompetansearbeidsplasser. En videre 

utvikling av olje- og gassektoren vil ytterligere bidra til befolkningsvekst og trafikkvekst. 

 

Nordvest for Hammerfest sentrum ligger atkomsten til LNG-anlegget på Melkøya, og sørvest 

for sentrum i Rypefjord ligger Polarbase som både er definert som nasjonal havn og base for 

petroleumsvirksomheten. All biltrafikk mellom disse trafikkgenerende stedene må gå 

gjennom Hammerfest sentrum på rv. 94 som for øvrig er eneste innfartsveg til Hammerfest. 

 

For noen år siden ble rv. 94 gjennom Hammerfest sentrum opprustet til miljøgate. 

Framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende ble forbedret gjennom disse 

tiltakene. Biltrafikken er imidlertid den samme, og spesielt for tunge kjøretøy er 

framkommeligheten i sentrumsområdet ikke tilfredsstillende. Vegen er en barriere for 

sentrumsutvikling.  

 

Den sterke veksten har medvirket til at trafikkbildet i sentrale deler av byen har endret seg 

betydelig. Trafikken som genereres innenfor aksen Rypefjord – sentrum – Fuglenes skaper 

store utfordringer for kommunen. For å illustrere dette kan opplyses at trafikkmengden ved 

Jansvannet ligger på om lag 6 000 kjøretøy per døgn, mens trafikken i sentrum av byen og 

vestover til Fuglenes ligger på om lag 9 500 kjøretøy per døgn. Andelen tungtrafikk er 

relativt høy og dette skaper ekstra belastninger i de områdene hvor trafikkmengdene er 

store. 

 

Presset på næringsarealer har økt de siste årene. Med begrensede arealer tilgjengelig er 

kommunen utsatt for et stort press. Ved tilrettelegging for en helhetlig utvikling er det viktig 

at nye boligområder, industriområder sees i sammenheng med gode samferdselsløsninger. 

 

Fase 1 rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet 

Rv. 94 er eneste innfartsveg til Hammerfest. Vegen er svingete og har stedvis sterk stigning. 

Ved Saragammen og Leirvikflåget er det skredpunkter som begge har høy skredfaktor. 

Strekningen er en flaskehals for næringstransporter, og i vintersesongen står det ukentlig 

trailere fast i Leirvikfloget eller fra Saragammen og mot Akkarfjord.  

 

Rv. 94 går gjennom tettstedet Rypefjord. I Rypefjord er boligområder, kirkegård og et variert 

spekter av næringsvirksomhet lokalisert nært inntil vegen, og dels på begge sider av vegen. 

Det er et stort innslag av myke trafikanter langs strekningen, blant annet en god del 

skoleelever. Fjordtun skole ligger i Rypefjord og har ca. 250 elever fra 1. til 10. klassetrinn. 

Det er derfor mange skoleelever som nytter strekningen. Tilretteleggingen for myke 

trafikanter er av svært varierende kvalitet og ikke tilfredsstillende med tanke på 

trafikksikkerhet.  
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Polarbase er lokalisert i Rypefjord, ca. 5 km fra Hammerfest sentrum. Baseområdet har 

variert industri og næringsvirksomhet med blant annet forsyningsvirksomhet for olje- og 

gassindustri, fiskeindustri og lakseslakteri. Basen er under utvikling og nye sjøareal fylles ut 

for å få tilgang til nødvendig areal. Polarbase har status som nasjonal havn, og vegen inn 

mot Polarbase er klassifisert som riksveg. Dagens adkomst til Polarbase er ikke funksjonell 

og oppleves som en flaskehals. 

 

Prosjektet omfatter utbedring av den 5,5 km lange strekningen fra Akkarfjord til Jansvannet, 

inklusiv bygging av en tunnel på 1,5 km fra Saragammen til Rypefjord. Hele strekningen 

breddeutvides og flere kurver utbedres. Det bygges ny gang- og sykkelløsning på deler av 

strekningen. Eksisterende belysning oppgraderes til moderne energieffektive ledlys. Det 

etableres ny adkomst til Polarbase med rundkjøringsløsning i Rypefjord. I Akkarfjord 

etableres det et nytt kryss med fv. 114, som går ned til ferjesambandet til Seiland. Støytiltak 

gjennomføres for boliger langs strekningen, men riksvegen føres utenom deler av 

boligområdet i Rypefjord. Denne delen av eksisterende veg omklassifiseres til kommunal 

veg, noe som innebærer at det må gjøres noen mindre utbedringer før overføring til 

kommunen. 

 

Ved Fjordaveien i Rypefjord vil ny veglinje kobles opp til eksisterende veglinje, og denne 

følges helt fram til Jansvannet som er slutten på parsellen. Eksisterende veg oppgraderes og 

det er etableres ny gang- og sykkelveg, og noe fortauløsning der det er for trangt. I tillegg 

forsterkes mulighet til sikker og attraktiv kollektivtrafikk ved oppgradering av 

bussholdeplasser. På denne delstrekningen vil også trafikksikkerheten økes, da det 

gjennomføres sanering av en rekke enkeltavkjørsler. 

 

Ambisjonen er å tilrettelegge for et mer oversiktlig trafikkbilde, gode og trygge 

boligområder, samt bidra positivt for å styrke beredskap og sikkerhet i Hammerfest. 

Utbyggingen vil fjerne de to skredpunktene og en flaskehals for tungtrafikken, bedre 

atkomsten til Polarbase og bedre trafikksikkerheten på hele strekningen. Prosjektet vil også 

ha positiv virkning på miljø og bedre forholdene for gående og syklende. 

 

Følgende tiltak inngår i prosjektet: 

• Fjerning av to skredpunkter og flaskehals med tunnel Saragammen – Rypefjord. 

• Utbedring av strekningen Akkarfjord – Saragammen – Jansvannet. 

• Bedring av adkomsten til Polarbase. 

• Etablering av nytt kryss med fv. 114 (ferje til Seiland). 

• Utbedringer gjennom Rypefjord (gang- og sykkelveg, støy-, miljø- og 

trafikksikkerhetstiltak). 

 

Kommunedelplan for rv. 94 Saragammen – Fuglenes ble vedtatt av Hammerfest kommune i 

juni 2011. Følgende vedtatte reguleringsplaner omfatter tiltak i fase 1: 

• Rv. 94 Skaidi – Hammerfest, parsell 9 

• Rv. 94 Saragammen – Jansvannet 

• Polarbase og Leirvika industriområde 
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Fase 2 Hammerfest sentrum 

Hovedelementet i fase 2 vil være rv. 94 i ny tunnel forbi Hammerfest sentrum fra Jansvannet 

til Elvetun. Det er en betydelig gjennomgangstrafikk i Hammerfest sentrum, og en tunnel vil 

gi en kraftig forbedring av både framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. I tillegg er det 

lagt til grunn flere mindre prosjekter; rundkjøring Fuglenes, utbedring Rossmolla, 

punktutbedringer og gang- og sykkelveger.  

 

Det er flere utfordringer knyttet til eksisterende trafikkbilde: 

➢ Støy og støv i sentrum av byen og i boligområder. 

➢ Nedsatt trafikksikkerhet, fordi riksvegen går gjennom både byens handlegate og 

boligområder med mange myke trafikanter. 

➢ Dårlig beredskap med tanke på brann, ambulanse, da riksvegen er den eneste 

forbindelsen mellom forskjellige bydeler. 

 

Følgende tiltak er planlagt å inngå i en bypakke: 

• Omlegging av rv. 94 forbi sentrum med Salentunnelen og arm til Øvre Hauen 

(Hauentunnelen) 

• Bygging av ny rundkjøring på Fuglenes 

• Utbedring av rv. 94 Rossmolla – Meland 

• Punktutbedring av fv. 94 til flyplassen 

• Miljøtiltak rundt Storvannet, og andre mindre miljøtiltak 

• Kollektivtiltak 

• Gang- og sykkelvegtiltak 

 

Følgende reguleringsplaner omfatter tiltak i fase 2: 

• Rv. 94 Jansvannet – Fuglenes; godkjent 

• Rv. 94 Rossmolla – Meland; godkjent 

• Storvannet (g/s- og miljøtiltak); godkjent 

• Hammerfest sentrum, godkjennes i 2019 

 

Det er utarbeidet en egen kollektivplan og egen gang- og sykkelplan for Hammerfest 

kommune. 

 

Tiltakene er vist i kartskisse 1. 
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3 Finansiering 

 

3.1 Prioritering av prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 
 

Statlige investeringsmidler bevilges ved behandling av statsbudsjettet for hvert enkelt år. 

Grunnlag for de årlige budsjettene er Nasjonal transportplan (NTP), som rulleres hvert 4. år. 

NTP har en tolvårs tidshorisont hvor første del av planperioden er mer detaljert enn de seks 

siste årene som mer angir retning på investeringene. Statens vegvesen utarbeider et detaljert 

handlingsprogram (HP) for de første seks årene i planperioden, basert på prioriteringene i 

NTP. 

 

I NTP 2018-2029 er følgende prioriteringer lagt til grunn: 

 

Fase 1 rv. 94 Akkarfjord - Jansvannet  

Rv. 94 Skaidi – Hammerfest en av ni prioriterte utbedringstrekninger i NTP 2018-2029. I 

Statens vegvesens HP 2018-2023 (2029) er det er satt av statlige midler til utbedringstiltak 

på strekningen, i hovedsak i første seksårsperiode. Statens vegvesen mener at en utbedring 

av strekningen Akkarfjord – Jansvannet nærmest Hammerfest sentrum vil gi størst effekt, 

særlig ut fra hensynet til framkommelighet for tungtrafikken. Den om lag 4,8 km lange 

strekningen har dårlig kurvatur, partier med sterk stigning og delvis smal vegbredde. Videre 

er det to skredpunkter med høy skredfaktor på strekningen. Tiltakene er kostnadsberegnet til 

om lag 830 mill. kr i 2018-prisnivå. Gjennomføring i første seksårsperiode forutsetter at det 

blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging. I 

handlingsprogrammet er det lagt til grunn 450 mill. kr i statlige midler, hvorav 20 mill. kr 

etter 2023. Med utgangspunkt i et kostnadsoverslag på 830 mill. kr, forutsetter dette et 

bompengebidrag på 380 mill. kr. 

 

Fase 2 Hammerfest sentrum  

I NTP 2018-2029 er det lagt til grunn statlige midler til omlegging av rv. 94 i tunnel utenom 

Hammerfest sentrum (Jansvannet – Elvetun) innenfor rammen til store prosjekter i siste 

seksårsperiode. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 

bompengefinansiert utbygging av en planlagt bypakke for Hammerfest. 

Samferdselsdepartementet har fastsatt et styringsmål for rv. 94-prosjektet på 1 070 mill. kr i 

2018-prisnivå som i NTP 2018-2029 er forutsatt finansiert med 510 mill. kr i statlige midler 

og 560 mill. kr i bompenger. 

 

3.2 Foreløpig forslag til finansieringsplan 

 

Prioriteringene i NTP 2018-2029 forutsetter at det blir tilslutning til et opplegg for delvis 

bompengefinansiert utbygging av de to prosjektene. Bomstasjonsplassering, samt takst- og 

rabattsystem for prosjektene bør sees i sammenheng. I tråd med lokalpolitiske ønsker tilrår 

derfor Statens vegvesen at det utarbeides et helhetlig finansieringsopplegg for begge 

prosjektene, og at dette presenteres for Stortinget samtidig med at bompengeopplegget for 

fase 1 rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet fremmes for endelig vedtak. Endelig vedtak av 
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bompengeopplegget for fase 2 Hammerfest sentrum må fremmes på et senere tidspunkt, når 

prioriteringen av prosjektet i NTP 2022-2033 foreligger. 

 

Finansieringsberegningene tar utgangspunkt i en realisering av prosjektene rv. 94 Akkarfjord 

– Jansvannet og rv. 94 Hammerfest sentrum i to faser:  

 

 For fase 1 rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet er det lagt til grunn en foreløpig kostnad på 

830 mill. kr i 2018-prisnivå, hvorav 380 mill. kr skal dekkes med bompenger og 450 mill. 

kr er med statlige midler.  

 

 For fase 2 Hammerfest sentrum er kostnadsanslaget for rv. 94-prosjektet på 1 070 mill. 

kr i 2018-prisnivå lagt til grunn, hvorav 560 mill. kr forutsettes dekket med bompenger 

og 510 mill. kr med statlige midler. Finansiering av ytterligere tiltak i fase 2 må vurderes 

nærmere i det videre arbeidet med denne fasen. 

 

Dette innebærer at det foreløpig er lagt til grunn en samlet utbyggingskostnad for fase 1 og 

2 på 1 900 mill. 2018-kr, hvorav der 940 mill. kr forutsettes dekket med bompenger og 

960 mill. kr med statlige midler, jf. tabell 1.  

 

 Tabell 1: Foreløpig investeringsprofil for fase 1 og 2. 

        Mill. 2018-kr 

  Fase 1  Fase 2  Sum  

År Kostnad Bom-

penger 

Stat Kostnad Bom-

penger 

Stat Kostand Bom-

penger 

Stat 

2020 50  50          50  50  -  

2021 250  150  100        250  150  100  

2022 235  100  135        235  100  135  

2023 225    30  195  50  50    275  80  195  

2024 70  50  20  330  180  150  400  230  170  

2025      380  180  200  380  180  200  

2026      310  150  160  310  150  160  

Sum 830  380  450   1 070  560  510   1 900  940 960  
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4 Bompengeopplegg 

4.1 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. 

 

4.2 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.  
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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.  

 

Viktige kriterier for plassering av bomstasjoner er: 

• Nytteprinsippet, det vil si at de som betaler har nytte av prosjektet og omvendt, at de 

som har nytte bør betale. 

• Inntjeningen, det vil si at trafikkgrunnlaget bør være størst mulig for å begrense 

takstnivået og/eller innkrevingsperioden. 

• I tillegg må plasseringen ta hensyn til lokale forhold, slik som tilgang til strøm, siktlinje 

og trafikksikkerhetsmessige forhold. 

 

Målet med en bomring i et byområde er at den skal generere inntekter til bruk på 

investeringer innenfor byområdet. I bomringer stilles ikke så strenge krav til 

sammenhengen mellom nytte og betaling. Dette begrunnes med at bypakker består av flere 

prosjekter som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i området. En bilist som 

betaler i en bomstasjon kan få indirekte nytte gjennom bedre fremkommelighet både på 

vegnettet og i kollektivsystemet i dette området. 

 

Plassering av bomstasjoner for fase 1 rv. 94 Akkarfjord - Jansvannet 

På bakgrunn av ønsker som er framkommet i 

dialog med kommunen om 

bomstasjonsplasseringer, foreslår Statens 

vegvesen at det etableres to bomstasjoner på 

eksisterende rv. 94, sør og nord for selve 

utbedringsstrekningen: 

 

• En bomstasjon på rv. 94 ved Akkarfjord, sør 

for Bekkeli. 

• En bomstasjon på rv. 94 ved Klinkastupet. 

 

Plasseringen av bomstasjoner er vist i kartskisse 2.  

Presis plassering innenfor de markerte områder vil 

først bli bestemt når plasseringen av skilt, 

varsellys, bommer og andre tunnelrelaterte 

installasjoner er avklart. 

 

 

 

  

 

 

 

    Kartskisse 2. 
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Plassering av bomstasjoner fase 2 Hammerfest sentrum 

For etappe 2 er det lagt til grunn at det i tillegg etableres en bomring rundt sentrumsområdet. 

Det betyr at all trafikk fra sør (Rypefjordområdet), nord (Fuglenesområdet) og øst (bebyggelsen 

rundt Storvannet) må betale bompenger. Statens vegvesen foreslår å etablere innkrevingssnitt 

på følgende steder: 

 

• En bomstasjon på rv. 94 ved Fuglenesvegen, mellom Molla og Fuglenes ved Svartelva. 

• Et bomsnitt med to bomstasjoner ved Breilia og Storvannveien. 

• En bomstasjon ved Idrettsveien på det stedet der den framtidige Salentunnelen krysser 

under Idrettsveien. 

• En bomstasjon ved innkjøring til Salentunnelen ved Jansvannet, øst for foreslått 

bomstasjon knyttet til fase 1 på eksisterende rv. 94 ved Klinkastupet.  

 

Plasseringen av bomstasjoner er vist i kartskisse 3.  

 

 

Kartskisse 3. 
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4.3 Bompengeperiode  
 

I tråd med gjeldene retningslinjer legges det til grunn 15 års innkrevingsperiode.  

 

For fase 1 legges det til grunn etterskuddsinnkreving av bompenger, det vil si at innkrevingen 

først starter opp når prosjektet er ferdigstilt. Byggetiden er satt til 3 år for rv. 94 Akkarfjord – 

Jansvannet.  

 

For Bypakke Hammerfest legges det til grunn parallellinnkreving av bompenger, det vil si at 

bompenger blir krevd inn samtidig med utbyggingen. 

 

4.4 Takst – og rabattsystem  
 

Gjennom Stortingets 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 forutsatt gyldig avtale og brikke. (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 med gyldig avtale og brikke. 

 

Kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. Som følge av at nær 

alle kjøretøy i takstgruppe 2 er omfattet av ordningen med obligatorisk brikke, gis det ikke 

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 overføring av 

trafikk til 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.  

 

Gjennomsnittstakster/gjennomsnittlig inntekt per passering legges til grunn for beregningene. 

Gjennomsnittstakster er det som bilistene betaler i gjennomsnitt når en tar hensyn til effekten 

av rabatter, fritak og fordeling av type kjøretøy.   

 

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 rv. 94 Akkarfjord –Jansvannet og Hammerfest 

sentrum. I tråd med bompengepolitikken generelt forutsettes det lokalpolitisk tilslutning til 
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dette. I beregningene av bompengepotensialet er det lagt til grunn at nullutslippskjøretøy i 

takstgruppe 1 med gyldig avtale og bruk av brikke skal betale halv takst. Uten gyldig avtale og 

bruk av brikke betaler nullutslippskjøretøy ordinær takst. 

 

Det er forutsatt at takstene blir justert i samsvar med prisutviklingen. 

 

Fase 1 rv. 94 Akkarfjord - Jansvannet 

For fase 1 er det lagt til grunn etterskuddsinnkreving i 15 år fra 2023. Det er lagt til grunn at 

kjøretøy i takstgruppe 2 skal betale 2,5 ganger det kjøretøy i takstgruppe 1 betaler per 

passering. Takst for takstgruppe 2 skal som hovedregel være det doble av takst for 

takstgruppe 1. For finansieringen av rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet mener vi dette kan avvikes 

i og med at kjøretøy i takstgruppe 2 vil være den gruppen som har størst nytte av prosjektet. 

Det er lagt opp til 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 ved bruk av elektronisk brikke og 

brikkeavtale. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ikke rabatt.  

 

For at prosjektet skal være nedbetalt i løpet av 15 år, og med de forutsetningene som ellers er 

lagt til grunn i dette notatet er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt per passering må være 

på 16,60 kr i 2018-prisnivå. Basert på dette er det foreløpig lagt til grunn følgende 

grunntakster i de to bomstasjonene (i 2018-prisnivå): 

 

• Takstgruppe 1: 18 kr 

• Takstgruppe 2: 45 kr  

 

Det understrekes at gjennomsnittstaksten og takst per takstgruppe vil bli vurdert på nytt og 

endelig fastsatt i forkant av innkrevingsstart når sluttkostnad for prosjektet kjent. Det er rom 

for ny vurdering av gjennomsnittstakst og takst per takstgruppe ett til to år etter 

innkrevingsstart når trafikkmengende er kjent. 

 

Fase 2 rv. 94 Hammerfest sentrum 

Når fase 2 også blir vedtatt gjennomført, er det lagt til grunn parallellinnkreving i 15 år i de 

nye bomstasjonene. Som for fase 1, er lagt til grunn at kjøretøy i takstgruppe 2 skal betale 

2,5 ganger det kjøretøy i takstgruppe 1 betaler per passering, 20 pst. rabatt for kjøretøy i 

takstgruppe 1 ved bruk av elektronisk brikke og brikkeavtale, mens kjøretøy i takstgruppe 2 

ikke får rabatt. I tillegg er det lagt til grunn timesregel og et månedstak på 80 passeringer per 

måned for alle bomstasjoner med unntak av bomstasjonen knyttet til fase 1 i Akkarfjord.  

 

Med de forutsetningene som ellers er lagt til grunn, er det beregnet at gjennomsnittlig inntekt 

per passering må være på 12,20 kr i 2018-prisnivå. Basert på dette er det foreløpig lagt til 

grunn følgende grunntakster i alle bomstasjonene i 2018-prisnivå: 

 

• Takstgruppe 1: 22 kr 

• Takstgruppe 2: 55 kr  
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4.5 Trafikkgrunnlag 
 

Det er gjennomført trafikkberegninger med Regional transportmodell som grunnlag for å anslå 

den trafikkmessige effekten av bompengeinnkrevingen. I alle takstalternativene har vi forutsatt 

et trafikkbortfall ved innføring av bompenger. 

 

Slik bomsnittene er plassert er det ingen alternative kjøreruter. Konsekvensene av 

bompengeinnkrevingen vil derfor være at noen trafikanter kan velge andre reisemål, eller å 

utelate noen bilreiser for å unngå bomavgiften.  

 

I beregningene er det lagt til grunn en generell trafikkvekst på 0,4 pst. per år. Videre er det 

lagt til grunn en tungtrafikkandel på 10 pst. I henhold til gjeldende regelverk er det forutsatt 

et bortfall i betalende trafikk på grunn av fritaksordninger og ikke identifiserte kjøretøy på 

5 pst. 

 

Tabell 2 viser dagens trafikk gjennom de ulike bomsnittene samt beregnet trafikk i 2023 gitt 

bompengeinnkreving med takster som anslått for trinn 1 i pkt. 4.4. 

 

Tabell 2. 

Bomsnitt 

Trafikk  uten 

bompenge-

innkreving 

kjt/d 

Trafikk med 

bompenge-

innkreving  

kjt/d 

Rv. 94 Akkarfjord 1 300 1 240 

Rv. 94 Klinkastupet  6 000 5 350 

 

Tabell 3 viser dagens trafikk gjennom de ulike bomsnittene, samt beregnet trafikk i 2023 gitt 

bompengeinnkreving med takster som anslått trinn 2 i pkt. 4.4. 

 

Tabell 3. 

Bomsnitt 

Trafikk  uten 

bompenge-

innkreving 

kjt/d 

Trafikk med 

bompenge-

innkreving  

kjt/d 

Rv. 94 Akkarfjord 1 300 1 220 

Rv. 94 Klinkastupet  6 000 
5 200 

Rv. 94 Jansvannet (ny veg)  

Sentrumssnittene (sum) 5 000 
13 500 

Rv. 94 Fuglenesvegen 9 500 

 

Det er planlagt utbygging av større bolig- og industriområder sør for Jansvannet. Eventuelle 

trafikkøkninger på grunn av dette er ikke hensyntatt i beregningene. 
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4.6 Andre forutsetninger for beregningene 
 

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

 

➢ Lånerenter: 5,5 pst. de første ti årene av innkrevingsperioden, og deretter 6,5 pst. 

➢ Årlig prisstigning: 2,0 pst. (gjelder også bomtakster). 

➢ Årlige kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet er om lag 10 pst. av 

brutto bompengeinntekter. 

➢ Innkrevingstart 2023, etterskuddsinnkreving fase 1 og parallellinnkreving fase 2.  

 

4.7 Bompengebidrag 
 

Fase 1 

Basert på forutsetningene i pkt. 4.2 -4.6 er brutto bompengeinntekter beregnet til om lag 

600 mill. kr, hvorav 380 mill. kr forutsettes benyttet til å dekke deler av 

investeringskostnadene for fase 1, 145 mill. kr til å dekke rentekostnader og 75 mill. kr til å 

dekke kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet.  

 

Fase 2 

Basert på forutsetningene i pkt. 4.2 -4.6 er brutto bompengeinntekter beregnet til om lag 

1 560 mill. kr, hvorav 940 mill. kr forutsettes benyttet til å dekke deler av 

investeringskostnadene for fase 1 og fase 2, 340 mill. kr til å dekke rentekostnader og  

280 mill. kr til å dekke kostnader til innkreving og drift av bompengeselskapet.  

 

4.8 Alternative beregninger  

 

Statens vegvesen viser til at det skal legges til grunn en innkrevingsperiode på 15 år. På 

bakgrunn av ønsker som er framkommet i dialog med kommunene, har Statens vegvesen 

likevel regnet på takstnivået dersom det legges til grunn en innkrevingsperiode på 17 år 

(2018-prisnivå): 

 

 For at fase 1 skal være nedbetalt i løpet av 17 år, er det beregnet at gjennomsnittlig 

inntekt per passering må være på 15,70 kr. Dette tilsier grunntakster på 17 kr for 

takstgruppe 1 og 43 kr for takstgruppe 2. 

 

 For at fase 1 og fase 2 skal være nedbetalt i løpet av 17 år er det beregnet at 

gjennomsnittlig inntekt per passering må være på 11,10 kr. Dette tilsier grunntakster på 

20 kr for takstgruppe 1 og 50 kr for takstgruppe 2. 

 

Konsekvenser av envegs innkreving er også vurdert: 

 Det vil ikke bli billigere å bygge bomstasjoner med envegsinnkreving. Det tekniske utstyret 

vil være tilsvarende som for tovegs innkreving på grunn av at utstyret må ha mulighet til å 

registrere passeringer i motsatt kjørefelt. 
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 Envegs innkreving vil medføre noe lavere driftskostnad for innkreving, fordi brikkeandelen 

antas å være høy og behovet for manuell bildebehandling vil være tilsvarende lav. Det vil 

ikke være stor besparelse på driftskostnadene. 

 

 Envegs innkreving vil medføre dobbel takst i forhold til tovegs innkreving. Trafikanter med 

korte turer som vil bli fanget opp av timesregelen, vil med en envegs innkreving og dobbel 

takst få en ekstra økonomisk belastning. 
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5 Garantier 
                          

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

stiller garantier for bompengelånene. Dette gjelder også for bompengeprosjekter på 

riksvegnettet. For å oppnå de beste lånebetingelser i markedet er det en fordel at det stilles 

offentlig garanti for lån som bompengeselskapet skal ta opp. Dette gir gunstigere rentevilkår, 

som bidrar til lavere kostnader og kortere nedbetalingstid, samt at dette kommer trafikantene 

til gode.  

 

Garantier skal gis som en selvskyldnergaranti. For en långiver er en selvskyldnerkausjon en 

bedre kausjon i den forstand at banken kan kreve at kausjonisten gjør opp straks et lån er 

misligholdt, uavhengig av om låntaker faktisk kan betale. Det kan sies at kausjonisten 

garanterer både for låntakers evne og vilje til å betale. 

 

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.  

 

Kommunalbanken anbefaler å sette garantibeløpet 10 pst. høyere enn selve lånebeløpet 

(selskapets gjeld) for å kunne dekke inn eventuelle renter og omkostninger. Selskapets 

maksimale gjeld inklusive 10 pst. påslag for eventuelle renter og omkostninger er beregnet til 

om lag 430 mill. kr for prosjektet rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet.  

 

Forutsatt lik fordeling av garantiansvaret mellom Finnmark fylkeskommune og Hammerfest 

kommune blir garantiansvaret slik: 

 

Finnmark fylkeskommune:  215 mill. kr 

Hammerfest kommune:  215 mill. kr 

 

Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene. Innkrevingstiden kan i særskilte 

tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. 

garantiforskriftenes § 3. Med en innkrevingsperiode på 15 år blir samlet garantitid inntil 25 år 

fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen. 
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6 Videre prosess 
 

Det er utformet et forslag til helhetlig finansieringsopplegg som i hovedsak ivaretar begge 

prosjektene/fasene. Dette imøtekommer kommunens ønske om en helhetlig og langsiktig plan 

for utbyggingen og en forutsigbar bompengeløsning. Det vil være en sammenheng og 

avhengighet i bomstasjonsplassering mellom de to prosjektene. Dette gjelder særlig de to 

bomstasjonene ved Jansvannet som i praksis må være med på å finansiere begge prosjektene. 

Dette kan innebære både takstendringer og behov for å flytte bomstasjoner når 

finansieringsopplegget for Hammerfest sentrum detaljeres nærmere.  

 

Etter den lokalpolitiske behandlingen vil saken bli oversendt Vegdirektoratet for videre 

behandling. Prosjektet rv. 94 Akkarfjord – Jansvannet skal gjennom en ekstern kvalitetssikring 

(KS2). Det er derfor fortsatt knyttet noe usikkerhet til de forutsetningene som er lagt til grunn i 

dette saksframlegget. Dersom KS2 –prosessen ikke fører til behov for større endringer av 

kostnadsoverslag og/eller andre finansieringsforutsetninger, vil det bli fremmet en 

Stortingsproposisjon om finansiering og gjennomføring av fase 1 rv. 94 Akkarfjord – 

Jansvannet. Ved større endringer kan det bli behov for ny lokalpolitisk behandling.  

 

Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av rv. 94 Akkarfjord – 

Jansvannet, 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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