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Bomfinansiering E18 Retvet - Vinterbro 

Jeg viser til fellesbrev av 1. februar 2022 fra ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune, 

ordfører Ola Nordal i Ås kommune og ordfører Svend Saxe Frøshaug i Indre Østfold 

kommune. Henvendelsen gjelder bomfinansiering av prosjektet E18 Retvet – Vinterbro. 

 

Jeg blir i brevet bedt om følgende to konkrete vurderinger: 

1. Vi mener trafikken på E6 vil ha nytte av et nytt trafikksikkert kryss på Vinterbrosletta. 

Vi oppfordrer statsråden til å vurdere alternativet med Vinterbrosletta på nytt, og at 

det legges frem beregninger på hvordan bomsnitt på Vinterbrosletta, i kombinasjon 

med et eller flere av bomsnittene i nåværende forslag, vil slå ut for trafikklekkasjen på 

lokalveinettet. 

2. Vi mener E18 prosjektet har nasjonal interesse som hovedåren fra Stockholm til Oslo, 

og at dette forsvarer en høy statlig andel. En noe høyere statlig andel i prosjektet vil 

kunne bidra til lavere takster og dermed redusert overføring til lokalveinettet. Vi 

ønsker at det legges frem beregninger av hvordan økt statlig finansiering (70-75%) vil 

slå ut på trafikklekkasjen og oppfordrer statsråden til å også vurdere dette alternativet 

nærmere. 

 

Jeg takker for synspunktene. 

 

Jeg vil samtidig vise til vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen av 

26. august 2021. 

 

Som det fremgår av brevet, er det i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 

2022-2033 lagt til grunn at 64 % av investeringskostnadene skal dekkes av statlige midler. 

Dette er samme fordeling mellom statlige midler og bompenger som i NTP 2018-2029. Dette 
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gir en betydelig økning i den statlige andelen i forhold til hva tilfellet var i 2014, da det ble 

fattet lokale prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering i prosjektet.  

 

Som det videre fremgår av brevet, har problemstillingene i saken vært drøftet mellom berørte 

parter i saken i flere omganger. Herunder har Samferdselsdepartementet deltatt på befaring 

til Nordre Follo og Ås kommuner i regi av fylkeskommunen 28. juni 2021. Fylkeskommunen 

tok under befaringen initiativ til etablering av en arbeidsgruppe med representanter for de to 

kommunene og Statens vegvesen. Arbeidsgruppen skal ledes av fylkeskommunen. Formålet 

med arbeidsgruppen er å utarbeide revidert skisse til bompengeopplegg for prosjektet, der 

hensyn til utvikling av et forsvarlig og helhetlig transportsystem i de to kommunene skal 

vektlegges. 

 

Med bakgrunn i dette har Samferdselsdepartementet ved sitt brev til Statens vegvesen av 

26. august 2021 valgt å kunne åpne for enkelte justeringer ut over vanlig praksis i 

bompengesaker, men under forutsetning av at nytteprinsippet ved bompengefinansiering blir 

ivaretatt. 

 

Departementets brev til Statens vegvesen av 26. august 2021 fastsetter følgende rammer for 

bompengeinnkrevingen i E18 Retvet – Vinterbro basert på prioriteringen av prosjektet i 

stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033:  

- Det settes ikke bom på E6 som del av bompengeopplegget for E18 Retvet – 

Vinterbro. 

- Det kan legges til grunn 20 års bompengeinnkreving for prosjektet. 

- Det kan som del av bompengeopplegget for prosjektet settes av en økonomisk 

ramme for tiltak på berørte lokalveier i Ås og Nordre Follo kommuner. Det er en 

forutsetning at rammen begrenses til 100 mill. 2021-kr. Rammen til lokale tiltak vil 

måtte hentes fra bompenger. 

- Ekstern kvalitetssikring KS2 for E18 Retvet – Vinterbro som grunnlag for fremlegg av 

en bompengeproposisjon om saken til Stortinget, gjennomføres i det det foreligger 

tilstrekkelig grunnlag for dette.  

 

Jeg finner ikke grunnlag for å endre disse rammene. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jon-Ivar Nygård 
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