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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på 

strekningen Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset 

mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger.  

 Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert 

bompengeutredning.  

 Statens vegvesen legger fram endelig forslag til bompengeordning med 

takster når det foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen E18 

Retvet – Vinterbro, inklusive Vinterbrokrysset. 

 
Ås, 24.10.2014 
 
Trine Christensen Greta Elin Løkhaug 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

 Formannskapet     05.11.2014 

 Kommunestyret    19.11.2014 
 
Vedlegg: 
1. Følgebrev prinsippvedtak bompengefinansiering.pdf, 2. Notat mulighetsstudie 
bompengefinansiering_E18 Retvet-Vinterbro.pdf 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Statens vegvesen 
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SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, legger Regjeringen 

opp til at E18 - fra riksgrensen ved Sverige til kryss med E6 ved Vinterbro - skal være 

ferdig utbygd som møtefri vei noen år etter utgangen av planperioden. I siste 

seksårsperiode prioriteres statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til 

firefelts vei fra Retvet til Vinterbro i Akershus, basert på delvis bompengefinansiering. 

Prosjektet har en negativ beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte, men blir likevel 

prioritert på grunn av E18’s viktige transportfunksjon til/fra Sverige og for å bedre 

trafikksikkerheten. 

 

De siste strekningene av utbyggingen av E18 gjennom Østfold ventes ferdigstilt i 

2016. Strekningen Retvet – Vinterbro i Akershus utgjør dermed siste etappe av 

utbyggingen av E18 fra Riksgrensen til Vinterbro. Prosjektet vil også omfatte 

ombygging av krysset mellom E6 og E18 ved Vinterbro. E18 Retvet-Vinterbro skal i 

henhold til Meld St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 finansieres 

med 48 % statlig bevilgning og 52 % bompengefinansiering. 

 
Forholdet mellom reguleringsplan og bompengeprosjekt 
Planleggingen av et veiprosjekt etter plan- og bygningsloven, og forberedelsen av et 

bompengeprosjekt er to selvstendige, og i prinsippet uavhengige prosesser. Begge 

prosesser skal imidlertid behandles lokalpolitisk. Når det gjelder bompengeprosjekter 

skal disse gjennom to lokalpolitiske behandlinger, først et prinsippvedtak og deretter 

lokalpolitisk behandling av den konkrete bompengeordningen.  

 

Hensikten med prinsippvedtaket 

Dette saksfremlegget gjelder prinsippvedtaket og er vedlagt et notat som redegjør for 

en mulighetsstudie.  I mulighetsstudien presenteres ulike prinsipp som er eksempler 

på hvordan en bompengeordning for E18 Retvet – Vinterbro kan utformes. Hensikten 

med prinsippvedtaket er ikke å velge ett konkret bompengeprinsipp, men å få et 

grunnlag for videre utredning av bompengeordninger som fremmes for behandling 

senere. Gjennom prinsippvedtaket gir kommunestyret sin tilslutning til at strekningen 

skal delfinansieres med bompenger og Vegvesenet har dermed et incentiv til å 

utrede aktuelle løsninger videre.  

 

Hensikten med det vedlagte notatet er å gi innsikt i hvilke muligheter for delvis 

bompengefinansiering som foreligger. Plassering av bommer, takstnivå og vurdering 

av trafikkmessige konsekvenser av bompengeordningen for sideveinettet vil være en 

del av det som utredes i etterkant av prinsippvedtaket. 

 

Prinsippvedtak for bompengefinansiering skal behandles i Ås og Ski kommuner og 

Akershus fylkeskommune. 
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Forutsatt prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering, vil det bli fremmet et mer 

konkret forslag om delvis bompengefinansiering når det foreligger godkjente 

reguleringsplaner på strekningen. Det vil bli diskusjoner med kommunene underveis 

og saken vil bli vedlagt en detaljert bompengeutredning når den fremmes for 

behandling. Forslaget vil bli forelagt kommunene og fylkeskommunene til behandling 

for å få bindende tilslutning til et konkret opplegg for delvis bompengefinansiering. 

Dette forslaget vil, sammen med resultatet av den lokalpolitiske behandlingen, danne 

grunnlag for utarbeidelse av stortingsproposisjon og stortingsvedtak om utbygging og 

finansiering av strekningen E18 Retvet – Vinterbro. 

 

Prosedyrer for utredning og behandling av bompengeprosjekter er nærmere omtalt i 

Statens vegvesens Håndbok V718 

(http://www.vegvesen.no/_attachment/61429/binary/964069?fast_title=H%C3%A5nd

bok+V718+Bompengeprosjekter.pdf). 

 
 
Vurdering 
I tråd med statlige føringer bør det gis mulighet til videre utredning av konkrete 

bompengeordninger i Ås kommune. Dersom forutsetningene for 

bompengefinansiering i Follo endrer seg innen vedtak av den konkrete løsningen, vil 

Statens vegvesen innarbeide de endrede forutsetningene i den videre prosessen. 

Dette gjelder eksempelvis om rentesatsen eller fordelingen mellom statlig bevilgning 

og bompengefinansiering endres. Slike endringer vil naturligvis medføre at blant 

annet bompengesatsene må utregnes på nytt. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Alternativer 
Kommunestyret kan velge og ikke fatte prinsippvedtak om bompengefinansiering. 

Dette vil imidlertid ikke være i tråd med det som Stortinget har vedtatt og hindrer 

muligheten for å forskuttere statlig bevilgning i henhold til Nasjonal transportplan 

2014-2023. Dersom kommunestyret er av den oppfatning at fordelingen mellom 

statlig bevilgning og bompengefinansiering bør være noe annet enn forutsatt i Meld 

St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023, dvs. 48/52 %, kan dette 

signaliseres gjennom vedtaket. Det er imidlertid opp til Stortinget og ikke Statens 

vegvesen å avgjøre denne fordelingen. 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
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