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Spørsmål 36.  

Hvis det fra i dag ble lagt opp til forhåndsinnkreving av bompenger på dagens strekning 

og fram til ny vei er bygget ut, hvor mye midler kan man se for seg at dette vil beløpe 

seg til innen hhv 2021 og 2029? 

 

 

Svar: 

Etter gjeldende retningslinjer skal forhåndsinnkreving av bompenger maksimalt pågå i 

3 år før det fattes endelig vedtak om gjennomføring av et prosjekt.  Normalt skal 

innkrevde forhåndsbompenger benyttes til å dekke planleggings- og 

prosjekteringskostnader, inkl. grunnundersøkelser. Etter Samferdselsdepartementets 

syn er det ikke aktuelt med forhåndsinnkreving av bompenger over en så lang periode 

som skissert i spørsmålet. Et opplegg med forhåndsinnkreving av bompenger må 

dessuten utredes på vanlig måte for å kunne ta stilling til plassering av bomstasjoner, 

takstnivå mm. Saken må videre legges fram for lokalpolitisk behandling før den kan 

fremmes for Stortinget.  

Prosjektet E16 Stanghelle – Arna er kommet svært kort i planleggingen. Følgelig er 

anslått bompengebidrag basert på svært grove vurderinger. Plassering av 

bomstasjoner, fastsettelse av takstnivå mm. krever med detaljering. Det er derfor 

vanskelig å anslå bompengepotensialet ved forhåndsinnkreving. Statens vegvesen har 

imidlertid gjort en grov vurdering av bompengepotensialet for en løsning med 

strekningen Trengereid – Arna som første etappe. Gitt foreløpige forutsetninger for 

trafikk og trafikkutvikling, innkreving av bompenger i ett snitt, etterskuddsinnkreving i 

15 år, takster på 28 kr for takstgruppe 1 (3 kr/km), dobbel takst for takstgruppe 2 og 

halv takst for elbiler, samt beregningsteknisk rente på 5,5 pst. første 10 år og deretter 

6,5 pst., er bompengepotensialet, dvs. bompengebidraget til utbygging, beregnet til om 

lag 1,1 mrd. kr. Gitt forhånds- og parallellinnkreving med halv takst i til sammen 8 år i 

tillegg, er bompengebidraget til utbygging beregnet til om lag 1,45 mrd. kr. Etter 

departementet syn gir dette et bilde av nivået på merinntektene dersom det legges opp 

til forhånds-/parallellinnkreving.  

 

 

 

 

 


