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Fra forrige møte: Starter trinn 3 i
planlegging av nye bompengepakker

1. Diskusjonsgrunnlag og prinsippsak (2017/-
18)

2. Lokalpolitisk prinsippvedtak (våren 2019)

3. Bompengeutredning/faglig grunnlag for 
bompengepakker (settes i gang nå). 

4. Lokalpolitisk, endelig sak om deltagelse i 
bompengepakker (høsten 2022)

5. Statlig gjennomgang/kvalitetssikring og 
behandling i Stortinget (vinter/vår 2023)

Her går vi 
i gang nå

Prosess for bompengepakker, jf. SVV-veileder 2019






Fra forrige møte: Forslag om å dele 
bompengeutredningen i tre del-faser

3A. Arbeidsprogram for bompengeutredningen (høsten 2020)
• Beskrive rammer for arbeidet
• Definere prosess, organisering, framdrift 
• Beskrive valg-alternativer som skal vurderes i 3B og dokumentasjon som kreves i 

3C
• Vise utredningsoppgaver som settes i gang

3B. Strategiske valg for innhold og omfang av nye pakker (2021)
• Oversikt over utviklingstrekk, prioritere behov og mål
• Vise handlingsrom
• Vurdere prinsipielt ulike strategi-alternativer opp mot hverandre
• Politisk tilbakemelding om strategivalg for nye pakker (KS+FT)

3C. Detaljert utforming av pakker og utarbeidelse av dokumentasjon (våren 2022)
• Portefølje og prosjekter
• Kostnader og inntekter
• Organisering og ansvar

Etterpå: 
• Fase 4: Kommunene og fylkeskommunene gjør forpliktende vedtak om tilslutning til 

pakker.
• Fase 5: Statlig kvalitetssikring og stortingsbehandling

Forslag til tre-delt 
prosess for 
bompengeutredning:



3A. Arbeidsprogram (høsten 2020)

Forslag til prosess for 
3A: Arbeidsprogram:

Hensikt:

• Tidlig grunnlag for medvirkning, jf. «planprogram»

• Planlegge prosess og framdrift for bompengeutredningen

• Definere organisering og beslutningspunkter

• Avdekke plan- og utredningsbehov

Innhold i dokumentet:

• Beskrive rammevilkårene for planlegging av bompengepakker –
plangrunnlag, prosess, kvalitetssikring, nytteprinsipp, egenandel, areal-
og transportpolitikk

• Beskrive strategi-alternativer som skal vurderes opp mot hverandre i 3B: 
Geografi, utviklingsstrategier, ambisjonsnivå, takstnivå.

• Beskrive hva som kreves i 3C mht. detaljert utforming av 
bompengepakker og dokumentasjon

• Definere prosess, organisering, beslutningspunkter, framdrift

• Opplyse om utrednings- og planoppgaver som settes i gang



3B. Strategiske valg (2021)

Hensikt:
• Avklare/forankre viktige valg som ikke ble tatt i 

mulighetsstudie/prinsipp-sak.
• Tilrettelegge medvirkning på strategisk nivå, politiske 

tilbakemeldinger fra kommunene.
• Sikre at «rett» pakke detaljeres, unngå å måtte «rykke 

tilbake til start»

Innhold, del 1:
1. Behov, mål, 0-alternativ. 

a. Scenarier for langsiktig utvikling
b. Vurdere utviklingsbehov for aktuelle områder/strekninger
c. Målsettinger

Forslag til prosess for 
3B: «Strategiske valg»:



3B. Strategiske valg (2021)

Innhold, del 2:
2. Utrede alternative valg mht. antall pakker, geografi, utviklingsstrategier, 

ambisjonsnivå, portefølje mv.

a. Geografisk avgrening av pakker:

• Bypakke: Avgrensning av byområdet?
• Strekningspakker: Kun fv 47 eller nærområder/tettsteder?
• Handlingsrom for annet vegnett/andre tettsteder, jf. nytteprinsipp?

b. Alternative utviklingsstrategier for områder og strekninger:

• Valg av utviklingsstrategier: Fullskala, «redusert» standard og/eller 
utbedringspunkter, «veg vs gate», strategier for kollektiv- og GS-
utvikling

• Miljøprofil: Veg – GS – TS?
• Grovmaskete portefølje-innrettinger
• Prioriteringer

c. Ambisjons- og takstnivå: 

• Økonomiske rammer: Inntektsgrunnlag og takstnivåer
• Samordning mellom pakker, samlet bompengebelastning

Karmsundgata: botsfor-rapport 2010 og kommunedelplan 2014



3B. Strategiske valg (2021) 

Innhold, del 3:
3. Opplyse om plan- og utredningsoppgaver som igangsettes

a. Analysere utviklingstrekk areal og transport
• Befolkning, næring, arealbruk
• Transportvekst, trafikkavvikling og trafikksikkerhet
• Transportbruk, reisevaner (RVU 2017)
• Scenarier for framtidig utvikling, modellering av transportbehov

b. Vurdere inntektspotensialer, samordning mellom 
bompakker, totalbelastning

c. Utrede utbedringsbehov/utviklingsstrategier
• Gjennomgang av sentrale strekninger
• Strategi for kollektivutvikling – ambisjonsnivå, lenker, 

prioriteringer
• Strategier for GS i tettsteder - ambisjonsnivå, ruter, 

funksjon/ prioriteringer
• Særskilt om TS

d. Oppstart av reguleringsplaner – hvilke og hvor mange?

ÅDT på veglenker, vegkart.no



3C. Detaljert utforming og dokumentasjon 
(våren 2022)

Hensikt:
• Detaljere alternativene/pakkene som besluttes i 3B.

• Tilfredsstille dokumentasjonskrav til bompengepakker, jf. veileder.

Innhold:
• Utbyggings- og finansieringsplan

• Plangrunnlag med kostnadsoverslag

• Trafikkgrunnlag

• Bompengeordning, takst- og rabattsystem, plassering av 
bomstasjoner

• Finansieringsanalyse med følsomhet og håndtering av 
endringer/usikkerhet

• Virkninger for samfunnet, nytte/kostnad

• Organisering og styring av pakken og bompengeselskap, garantier

Forslag til prosess for 
3C: Detaljert utforming:



Skisse til 
framdrifts-
plan

Fase Aktivitet
3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv.

Fase 1: Arbeidsprogram
Arbeids-/ utredningsprogram

Fase 2: Strategiske valg
Utvikling og behov

Geografi og strategier

Ambisjonsnivå, inntekt, takstnivå

NTP: Rammer, bypolitikk

Sammenstilling

Politisk behandling - komm. og FT

Fase 3: Detaljert utforming og dokumentasjon
Planlegge prosjekter

Portefølje

Innkreving

Økonomi

Organisering

Konsekvensvurdering

Politisk behandling - komm. og FT

Fase 4: Sentral behandling
Utarbeide stortingsproposisjon (FK)

Kvalitetssikring

Stortingsbehandling 

Fase 5: Oppstart
Bygge/supplere bomstasjoner

Oppstart

2020 2021 2022 2023

Fors lag Lande

Trafikk, areal, mobilitet, utvikling, behov

Geografisk avgrensing, utviklingsstrategier, 
grovmasket portefølje

Regulere,   kostnadsberegne  

Detaljert portefølje

Kvalitets
‐sikring

Tilslutning

Vurdering, 
anbefal ing

Takstsystem, bommer, 
nytte

Utbyggingsplan, 
finansiering, følsomhet

Organisering, garantier

Strategiske 
valg

Beha
ndling

Prop.

Ambisjonsnivå, 
inntektsgrunnlag

NTP

Måloppnåelse, 
konsekvenser, konflikter

Bom‐
mer

Opp‐
start



Kommende møter 2020/21

 Okt -20: Forslag til arbeidsprogram sendes ut, 
presenteres for k-gr

 Nov -20: Arbeidsprogram diskuteres i k-gr og s-gr

 Feb -21: Rapportere arbeid med «strategiske valg»

 Mai/juni -21: Rapportere arbeid med «strategiske 
valg», NTP behandles

 Aug/sept -21: Arbeid med «strategiske valg» 
avsluttes og sendes ut

 Okt -21: Kommunene behandler strategiske valg
 Des -21: Fylkestingene behandler strategiske valg.


