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OMLEGGING AV BOMPENGETAKSTER E6 - ØYER-TRETTEN  
 
 
 
Vedlegg: 
Brev av 15.02 2017 fra Statens Vegvesen om forslag til omlegging av takst- og 
rabattstruktur på E6 Øyer-Tretten. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Samferdselsdepartementet 15.04.2016 og 26.05.2016. 
 
Sammendrag: 
Statens Vegvesen foreslår at rabattsystem ved bomstasjonen på E6 i Øyer endres til en 
standardisert rabatt i et forsøk på å oppnå en effektiviseringsgevinst for regionale 
bompengeselskap. Forslaget innebærer ingen store endringer ut fra dagens takstsystem og 
rådmannen foreslår at Statens vegvesen sitt forslag til omlegging av takst- og 
rabattstruktur på E6 Øyer-Tretten godkjennes. 
 
Saksopplysninger: 
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 en ny, standardisert takst- og 
rabattstruktur som skal gjelde for alle nye bomvegprosjekter. Hensikten med omleggingen 
er å redusere driftskostnadene og å bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. I 
det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale 
særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er rabattene 
fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i Stortinget før dette 
tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye 
rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens vegvesen har fått i 
oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i 
igangsatte prosjekter. 
For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved 5 regionale bompengeselskap, er det av 
stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har 
samme takst- og rabattstruktur. Dette er også av stor betydning for utformingen og 
kostnadene knyttet til det nye sentralsystemet som skal anskaffes innen sommeren 2019. 
 
Kriteriene er beskrevet i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016), samt i brev fra SD til 
Vegdirektoratet av 15.04.2016 og 26.05.2016. Prosjekter lagt frem for Stortinget etter 
06.11.15 følger de nye kriteriene. I igangsatte prosjekter må det gjøres noen tilpasninger 
for å etterkomme kriteriene. Ny inndeling av takstgrupper ble innført den 4. april 2016 for 
alle bompengeprosjekter i Norge. De nye takstgruppene er: 
• Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i 

kjøretøygruppe M1 i Autosys. 



• Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av 
personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 

 
Hvilke endringer det nye rabattsystemet innebærer: 

 Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å 

oppnå lokal rabatt avvikles. 

 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 % for takstgruppe 1. 

 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi 

insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt hensikten med rabatter 

overfor denne gruppen bort. 

 Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 

dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen, og at utvidet bruk av månedlig 

passeringstak og timeregel skal kunne veie opp for ulempene en del trafikanter 

opplever når lokale avtaler avvikles. 

 Kriteriet med dobbel takst for takstgruppe 2 i nye prosjekter skal ikke vektlegges for 

igangsatte prosjekter fordi ingen grupper skal komme vesentlig dårligere ut enn i 

dagens system. 

 
Tilskuddsordning for reduserte bompengesatser 
Stortinget bevilget gjennom Statsbudsjettet for 2017 502,8 millioner kroner til reduksjon av 
bompengesatsene på riksveger utenfor byområdene som er omfattet av belønningsordning 
og bymiljøavtaler. Forutsetningen for at et bompengeprosjekt skal kunne søke om midler 
fra denne potten, er at prosjektet slutter seg til et av de fem nye, regionale 
bompengeselskapene, og at det legges om til den nye, standardiserte takst- og 
rabattstrukturen. Lokale vedtak om omlegging av takst- og rabattstruktur, samt nytt 
takstvedtak må være på plass innen 1. november. For E6 Øyer-Tretten er det beregnet et 
årlig tilskudd på 6 millioner kroner, som er ment å skulle redusere gjennomsnittstaksten 
med minimum 10 %. Ordningen er ment å være permanent, men er avhengig av årlige 
bevilgninger over statsbudsjettet. Tilskuddet som blir utbetalt i 2017 vil redusere taksten i 
ett år fra takstendringen blir satt i verk. 
 
Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 
Innkrevingen på strekningen startet opp 17.12.2012. Det er to bomstasjoner med 
etterskuddsinnkreving i automatiske, ubemannede stasjoner. Innkrevingen skjer ved én 
bom på E6 ved Tingberg, og én bomstasjon med 75 % takst på fv. 312 ved Skarsmoen. Det 
gis 10 % rabatt ved passering dersom man har bompengebrikke og gyldig AutoPASS-avtale 
uavhengig av hvilket selskap avtalen er inngått med. Det er i dag et passeringstak på 40 
passeringer per kalendermåned som gjelder for takstgruppe 1. Det er også timesregel. Det 
vil si en maksbelastning på én passering pr. time for begge takstgrupper. 
 
Tabell 1: Dagens takst- og rabattstruktur med 10 % brikkerabatt for begge takstgruppene. 
Timesregel gjelder for begge takstgrupper, mens takstgruppe 1 også har et passeringstak på 
40 passeringer per kalendermåned. 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
 Fullpris Med brikke Fullpris Med brikke 



E6 Tingberg kr 24,00 kr 21,60 kr 48,00 kr 43,20 

Fv. 312 Skarsmoen kr 18,00 kr 16,20 kr 36,00 kr 32,40 
 
 
Forslag til nytt takst- og rabattsystem 
Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom Statens 
vegvesen Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets 
samlede inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 
dårligere ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling mellom takstgruppene. 
Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. 
 
Statens vegvesen Region øst har derfor i samarbeid med bompengeselskapet beregnet 
hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt. 
Takstene i Tabell 2 er avrundet til nærmeste hele krone. Ved endelig takstfastsettelse må 
disse takstene prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 
 
Tabell 2: Forslag til ny takst- og rabattstruktur med 20 % brikkerabatt for takstgruppe 1. 
Timesregel videreføres for begge takstgruppene, mens passeringstaket på 40 passeringer 
per kalendermåned videreføres for takstgruppe 1. 

 
Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

 Fullpris Med brikke Fullpris Med brikke 

E6 Tingberg 26,00 20,80 43,00 43,00 

Fv. 312 Skarsmoen 20,00 16,00 32,00 32,00 
 
Ny takst- og rabattstruktur vil føre til en takstreduksjon for kjøretøy i takstgruppe 1 på E6 
med avtale på 80 øre. Kjøretøy uten brikke vil få en økning på 2 kroner. I beregningene er 
det lagt til grunn en brikkeandel for takstgruppe 1 på 65 %. Dette er en økning fra dagens 
brikkeandel på i overkant av 10 prosentpoeng. En målsetning med omlegging til ny takst- 
og rabattstruktur er å få opp brikkeandelen, og prosjektet har i dag en lav brikkeandel 
sammenlignet med andre prosjekter. Passeringstak på 40 beholdes for takstgruppe 1. 
 
For kjøretøy i takstgruppe 2 ble det innført obligatorisk bompengebrikke 1.1.2015. I nye 
prosjekter er det forutsatt at kjøretøy i takstgruppe 2 skal ha dobbel takst av kjøretøy i 
takstgruppe 1. I pågående prosjekter må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen 
om at ingen gruppe skal komme vesentlig dårligere ut. Når en fjerner rabatten på 10 % for 
takstgruppe 2, vil det medføre at grunntaksten for takstgruppe 2 må gå litt ned i forhold til 
dagens takst. Ny grunntakst vil tilsvare gammel takst med 10 % brikkerabatt. 
 
Timesregelen videreføres for begge takstgrupper. Det vil si at med mer enn én passering i 
løpet av en time, belastes kjøretøyet kun for den første passeringen. Dette gjelder kun 
innenfor bomstasjonene i dette prosjektet. 
 
For prosjektet E6 Øyer – Tretten er det usikkerhet rundt brikkeandelen for takstgruppe 1, 
som kan påvirke selskapets inntekter. Det er derfor viktig at man evaluerer omleggingen 
etter ett års drift, og gjør justeringer dersom det blir behov for det. 
 



Vurdering: 
Omlegging til felles takst- og rabattstruktur nasjonalt er en forenkling for vegbrukerne og 
medfører besparelser på sikt for bompengeprosjektene og dermed også for vegbrukerne. 
Den foreslåtte omleggingen medfører ingen ulemper av særlig betydning, bortsett fra at 
personbiler som velger å ikke ha bombrikke får en liten takstøkning på to kroner. 
Belastningen for personbiler med brikke blir marginalt lavere, mens den blir tilnærmet 
uendret for tyngre kjøretøy, som uansett er lovpålagt å ha brikke. Vedtatt tilskuddsordning 
for reduksjon av bompengesatser for selskaper som har lagt om til ny takst- og 
rabattstruktur, medvirker ytterligere til at det virker riktig og viktig å slutte seg til foreslått 
omlegging. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre gir sin tilslutning til endring av takst- og rabattstrukturen for 

strekningen E6 Øyer - Tretten i Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-

2016) og i henhold til det beskrevne bompengeopplegget i dette saksfremlegget.  

2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med Tabell 2. Takstene må 

samtidig med endring prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

4. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

5. Passeringstak på 40 passeringer i løpet av en kalendermåned for takstgruppe 1 

videreføres. 

6. Timesregelen videreføres for begge takstgruppene. 

7. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur innen utgangen av 2017. 

Ordningen evalueres etter ett år fra endring. 

 
 
Ådne Bakke Per Georg Svingen 
Rådmann 


