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1. HENSIKTEN MED NOTATET 

Bakgrunn 

I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 la Regjeringen opp til at 

E18 fra riksgrensen ved Sverige til kryss med E6 ved Vinterbro skal være ferdig utbygd som 

møtefri veg i neste NTP-periode. I siste seksårsperiode av nåværende NTP 2014-2023 prioriteres 

statlige midler til anleggsstart på utbygging av E18 til firefelts veg fra Retvet til Vinterbro i 

Akershus, basert på delvis bompengefinansiering.  

 

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.   

 

Hensikt 

NTP 2014-2023 forutsetter delvis bompengefinansiering av prosjektet. Hensikten med denne 

mulighetsstudien er å danne grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling for å få 

prinsipiell tilslutning til at utbyggingen av E18 Retvet – Vinterbro, inklusive ombygging av 

kryssområdet ved Vinterbro, delfinansieres med bompenger. I mulighetsstudien presenteres ulike 

prinsipp som er eksempler på hvordan en bompengeordning for E18 Retvet – Vinterbro kan 

utformes. Et lokalpolitisk prinsippvedtak om delvis bompengefinansiering er en forutsetning for 

videre planlegging.  

 

De berørte kommunene og Akershus fylkeskommune inviteres derfor til å fatte 

følgende prinsippvedtak: 

 

 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 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. 

 

 

Dersom det blir prinsipiell tilslutning til ovennevnte forslag til vedtak vil det, når det foreligger 

godkjente reguleringsplaner på strekningen samt en mer detaljert bompengeutredning, bli 

fremmet et konkret forslag om delvis bompengefinansiering. Forslaget vil bli forelagt kommunene 

og fylkeskommunen til behandling for å få bindende tilslutning til et opplegg for delvis 

bompengefinansiering. Det endelige vedtaket vil, sammen med resultatet av den lokalpolitiske 

behandlingen, danne grunnlag for utarbeidelse av stortingsproposisjon og eventuelt 

stortingsvedtak om utbygging og finansiering av strekningen E18 Retvet – Vinterbro. 
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2. DAGENS SITUASJON OG OMTALE AV UTBYGGINGEN  

2.1 Dagens situasjon 

E18 mellom Riksgrensen/Ørje og Oslo er den viktigste landverts utenlandskorridoren etter E6 

mellom Riksgrensen/Svinesund og Oslo. Nærmere 20 pst. av all internasjonal godstransport til og 

fra Norge på veg fraktes på E18 gjennom Østfold. E18 gjennom Østfold og Akershus er en del av 

det ”Det nordiske triangel” som består av E18, E6 og E4 mellom Oslo, Stockholm og 

Øresund/København.  

E18 gjennom Østfold har vært gjenstand for kontinuerlig utbygging de siste årene. Det pågår nå 

utbygging av strekningen Melleby – Momarken og Knapstad - Retvet. Deretter gjenstår 

strekningen Riksgrensen – Ørje. Utbyggingen av E18 som møtefri veg gjennom Østfold er 

planlagt ferdigstilt i 2017, som firefelts veg fra Mysen til Retvet i Akershus. Det vil da være en 

utfordring at strekningen Retvet – Vinterbro ikke er utbygd, både av hensyn til framkommelighet, 

trafikksikkerhet og miljø. 

Strekningen Retvet – Vinterbro gjennom Ås og Ski kommuner er 16 km lang og har i hovedsak 

standard som avkjørselsregulert tofelts veg. Dagens E18 har ikke tilfredsstillende standard. 

Verken vegbredde, horisontal- eller vertikalkurvatur tilfredsstiller vegnormalenes standardkrav til 

europaveger. Dagens E18 går gjennom landbruks- og skogbruksområder. Langs traseen er det 

for det meste spredt bebyggelse, bortsett fra lengst nord mot Vinterbro der det er relativt tett 

befolkede boligområder nært inntil E18. Det er ett planskilt kryss, Nygårdskrysset, på 

strekningen. For øvrig er det kryss med lokalveier og avkjørsler direkte fra boligeiendommer og 

gårder. Mange kryss, avkjørsler og kryssende gangtrafikk medfører utilfredsstillende 

trafikksikkerhetsstandard, mange støyutsatte boliger og nedsatt kjørefart. Fartsgrensen på 

strekningen er i hovedsak 70 km/t, men med noen strekninger som har 60 km/t.  

 

Årsdøgntrafikken på dagens E18 er 12.000 kjøretøy/døgn mellom Retvet og Kråkstad, vel 11.000 

kjøretøy/døgn mellom Kråkstad og Nygårdskrysset og 23.000 kjøretøy/døgn fra Nygårdskrysset 

til Vinterbro. Andelen tunge kjøretøy er om lag 13 pst. I perioden 2007-2013 har det vært en 

trafikkvekst på 20 pst. i tellepunktet ved Holstad, dvs. en gjennomsnittlig trafikkvekst på 3,1 pst. 

per år. Beregnet ÅDT på ny E18 uten bompenger er vist i figur 1. Det presiseres at disse tallene 

ikke er sammenlignbare med dagens ÅDT nevnt ovenfor som gjelder på eksisterende E18, både 

fordi ny E18 vil komme i tillegg til eksisterende E18 og fordi ny E18 vil ha en helt annen standard 

en dagens E18. 

 

Strekningen har mange alvorlige ulykker. På strekningen Retvet – Vinterbro har det i perioden 

2007-2013 skjedd en dødsulykke med en drept. I tillegg har det skjedd 36 ulykker med 

personskade der 44 personer ble lettere skadd. 10 av ulykkene var møteulykker.  

 

2.2 Omtale av utbyggingsprosjektet, planstatus 

Kommunestyret i Ski kommune fattet vedtak om kommunedelpan for ny E18 gjennom 

kommunen i møte 20. juni 2012. Etter innsigelse fra fylkesmannen i Akershus sin 

landbruksavdeling ble det 10. september 2012 avholdt meglingsmøte hos Fylkesmannen i Oslo 

om kommunedelplanen gjennom Ski kommune. Meglingen resulterte i at Statens vegvesen 

anbefalte trasé for ny E18 blir opprettholdt, men at det skal utføres nærmere spesifiserte tiltak 

for å ivareta hensynet til jordvern. 
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Kommunestyret i Ås kommune fattet vedtak om kommunedelpan for ny E18 gjennom Ås 

kommune i møte 12. september 2012. 

 

 

 

Figur 1: Oversikt over prosjektet E18 Retvet – Vinterbro. Beregnet ÅDT 2010 uten bompenger. 

 

Ny E18 planlegges som firefelts motorveg med dimensjonerende hastighet 100 km/t og minimum 

vegbredde 25,5 meter. Det er planlagt toplanskryss vest for dagens kryss ved Holstad. 
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Eksisterende toplanskryss ved Nygård vil bli ombygd. Det vil ikke være kryss mellom Elvestad i 

Østfold og Holstad, en strekning på om lag 12 km. Eksisterende E18 vil bli nedgradert til 

fylkesveg. Det utredes en løsning med døgnhvileplass og rasteplass ved Nygårdskrysset. 

Prosjektet inneholder to tunneler på henholdsvis 1200 og 850 meter. I prosjektet inngår også 

ombygging av krysset mellom E6 og E18 ved Vinterbro. 

 

Utbyggingen vil gi bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold langs vegen, samt 

føre til en mer ensartet standard på E18 gjennom Akershus og Østfold. 

 

Statens vegvesen har startet arbeidet med reguleringsplaner for den fastlagte traseen, jf. figur 1 

ovenfor. Det forventes at godkjente reguleringsplaner vil foreligge våren 2016. Byggestart kan 

tidligst skje vinteren 2018. 

3. TIDLIGERE LOKALPOLITISK BEHANDLING 

Konkrete forslag om finansiering av utbyggingen av E18 på strekningen Retvet – Vinterbro har 

ikke tidligere vært realitetsbehandlet av berørte kommuner eller i Akershus fylkeskommune, ut 

over de uttalelser og innspill som har kommet i forbindelse med revisjon av Nasjonal 

transportplan. 

4. EKSEMPLER PÅ PRINSIPIELLE BOMPENGEORDNINGER 

4.1 Viktige føringer og forutsetninger 

Plassering av bomsnitt – nytteprinsippet 

Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 gir føringer om at 

nytteprinsippet skal legges til grunn for nye bompengeordninger. Det innebærer at de som 

betaler bompenger skal ha nytte av vegprosjektet bompengene finansierer. Likeledes må de som 

har nytte av prosjektet være med på å betale. 

 

En bompengeordning vil være basert på tovegs innkreving i automatiske bomstasjoner som 

settes i drift når anlegget åpnes for trafikk. I dette notatet er vist prinsipiell plassering av 

bomsnittene. Eksakt plassering av bomstasjoner avklares i samråd med berørte kommuner på et 

senere og mer detaljert stadium i planprosessen. 

 

Tiltak for å motvirke trafikklekkasje 

Mulighetsstudien viser at en bompengeordning på nye E18 i utgangspunktet vil medføre betydelig 

trafikklekkasje til gamle E18 og sidevegene. Som det fremgår senere i notatet, er det derfor 

vurdert tiltak som kan motvirke eller dempe trafikklekkasje. I den videre planleggingen vil 

Statens vegvesen vurdere nærmere de trafikale konsekvensene for sidevegnettet samt hvilke 

tiltak som kan være aktuelle for å motvirke lekkasje til sidevegnettet inkl. gamle E18. Dette vil 

skje i samråd med lokale myndigheter.  

 

Bomsnitt på E6 ved Vinterbrokrysset 

I prosessen rundt valg av trasé for ny E18 har utfordringen vært å finne en trasé som ender i 

Vinterbrokrysset og som dermed går sammen med E6 videre over Høyungsletta.  
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For å få en løsning som tilfredsstiller kravene til sikkerhet og framkommelighet, må 

Vinterbrokrysset bygges om. Ombygging av Vinterbrokrysset inngår altså som et vesentlig og 

nødvendig element i prosjektet. Trafikantene på E6 vil også ha nytte av ombyggingen av krysset. 

Det er derfor vurdert som relevant med bompengeinnkreving også på E6, men da med en 

bomtakst som kun bidrar til å finansiere ombyggingen av Vinterbrokrysset.  

 

Utbyggingskostnadene som er knyttet til Vinterbrokrysset er på om lag 1 mrd kr. I de 

prinsippene for bompengeordninger som er omtalt i dette notatet er det lagt til grunn at: 

- Det plasseres et bomsnitt på E6 ved Vinterbrokrysset med en bomtakst (betaling i begge 

retninger) som finansierer investeringen knyttet til Vinterbrokrysset.  

 

Utbyggingstidspunkt og statlige midler 

I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 og i Statens vegvesens 

handlingsprogram er det forutsatt oppstart av prosjektet i siste del av NTP-perioden, dvs. mot 

slutten av perioden 2018-2023. Statlige midler er satt til totalt 2500 mill. kr (48 pst.), med de 

første bevilgningene sent i 2018-2023, mens hovedtyngden er forutsatt å komme etter 2023. 

 

I finansieringsanalysene som er omtalt nedenfor er det lagt til grunn en foreløpig utbyggings- og 

finansieringsplan med anleggsstart tidlig i 2018 og ferdigstillelse av anlegget høsten 2021. Dette 

forutsetter at bompengeselskapet forskotterer statens andel av utbyggingen, jf. omtale sist i 

kapittel 2.2.  

 

De statlige bevilgningene antas å komme i årene 2021 – 2026. Det medfører at låneopptak og 

bompenger i stor grad må forskuttere de statlige bevilgningene. Det blir derfor relativt store 

kapitalkostnader (i størrelsesorden 600 mill. kroner) som er innarbeidet i dette scenariet.  

 

Dersom utbygging skjer parallelt med at de statlige midlene i henhold til NTP 2014-2023, vil 

oppstart skje tre år senere (2021). Dette vil gi reduserte låneopptak, kapitalkostnader og lavere 

bomtakster, jfr. avsnitt 6.3.1.  

 

Samordning med bomstasjoner på E18 i Østfold 

I henhold til den vedtatte bompengeordningen for E18 i Østfold (jf. Prop. 176 S (2012-2013) 

Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka mv.) vil det bli satt i drift bomstasjoner på ny og gammel 

E18 i Østfold, mellom Elvestad og Retvet, når ny E18 Knapstad – Retvet åpnes for trafikk i 2016. 

Taksten i disse bomstasjonene er fastsatt til 8 kr (2013) for lette biler.  

 

Disse bomstasjonene ligger som faste forutsetninger i finansieringsanalysene som er omtalt i 

dette notatet. Flere av de vurderte prinsippene for bompengeordning på E18 Retvet – Vinterbro i 

dette notatet innebærer at det plasseres et bomsnitt på strekningen Retvet – Holstad, dvs. på 

samme strekning som de vedtatte bomstasjonene i Østfold. Dersom det blir aktuelt å etablere 

bomstasjoner på Akershusdelen av denne strekningen må plasseringen av disse vurderes 

samordnet med bomstasjonene i Østfold.  

 

Vurdering av andre forutsetninger 

I kapittel 6 er det referert resultater fra følsomhetsberegninger der konsekvenser av endrede 

finansieringsforutsetninger er omtalt. Dette gjelder blant annet utsatt utbygging, konsekvenser 

uten bomsnitt på E6, lavere lånerente, forlenget innkrevingsperiode, større statlig andel etc. 
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4.2 Beskrivelse av eksempler på ulike prinsipp for bompengeordninger 

4.2.1 Prinsipp 1: Tre bomsnitt på E18 – lik takst pr. km 

Plassering av bomsnitt i dette prinsippet er vist i figur 2. Det er plassert et bomsnitt på hver 

delstrekning av ny E18: 

1. Mellom Retvet og kryss ved Holstad. 

2. Mellom kryss ved Holstad og kryss ved Nygård. 

3. Mellom kryss ved Nygård og kryss ved Vinterbro. 

 

Det er forutsatt et bomsnitt på gamle E18 mellom Retvet og Holstad med samme takst som på 

ny E18 for å motvirke trafikklekkasje til gamle E18. Mellom Holstad og Nygård er gamle E18 

forutsatt stengt for gjennomkjøring. 

 

I tillegg er det forutsatt et bomsnitt på E6 ved/sør for Vinterbrokrysset. 
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Figur 2: Plassering av bomsnitt i prinsipp1 og 2 

Det er ikke vurdert som aktuelt å plassere en bomstasjon på parallell veg langs E18 mellom 

Nygårdskrysset og Vinterbro (Kveldroveien/Myråsdalen). I stedet kan det bli aktuelt å iverksette 

tiltak på denne sidevegen for å motvirke eventuell trafikkoverføring. 

 

Bomtakstene i dette prinsippet settes slik at det betales lik takst per km på alle 

delstrekninger. Det innebærer at taksten blir høyere på lange enn på korte delstrekninger. 
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Egenskaper ved prinsipp 1: 

- Prinsippet er godt i samsvar med nytteprinsippet da det betales bompenger i forhold til 

hvor stor del av ny E18 som benyttes. 

- Den lengste delstrekningen (Retvet – Holstad) har minst trafikkgrunnlag og får høyest 

takst, mens den korteste (Nygård – Vinterbro) har det største trafikkgrunnlaget og får 

lavest takst. Dette er ugunstig for inntjeningen totalt sett i dette prinsippet og sum 

bomtakst i de tre bomsnittene blir derfor relativt høy. 

 

Grunnlaget for og resultatene av finansieringsanalysene (nødvendige bomtakster) er omtalt i 

kapittel 6. Trafikale konsekvenser er omtalt i kapittel 5. 

 

4.2.2 Prinsipp 2: Tre bomsnitt på E18 – samme bomtakst i alle bomsnitt 

Bomsnittene er plassert som i prinsipp1, se figur 2. det gjelder også bomsnittet på E6. 

 

En fastsettelse av bomtakstene etter prinsippet om lik takst per km på alle delstrekninger vil gi 

lavere finansieringsgrunnlag enn om takstene var lik i snittene. Det vil derfor også vurderes 

et prinsipp med tre bomsnitt, der det betales samme bomtakst i alle bomsnitt, både på 

ny og gammel E18.  

 

Egenskaper ved prinsipp 2: 

- Også i dette tilfellet må man betale etter hvor stor del av ny E18 man benytter. 

Nytteprinsippet er dermed ivaretatt også her. 

- Prinsippet vil gi bedre inntjening enn i prinsipp 1 da taksten på delstrekningen(e) med 

størst trafikkgrunnlag settes høyere. 

 

Grunnlaget for og resultatene av finansieringsanalysene (nødvendige bomtakster) er omtalt i 

kapittel 6. Trafikale konsekvenser er omtalt i kapittel 5. 

 

4.2.3 Prinsipp 3: Ett bomsnitt på E18 

I dette prinsippet er det tenkt plassert kun ett bomsnitt på ny E18 og eventuelt på gamle E18, 

enten på søndre, midtre eller nordre delstrekning, jf. alternative plasseringer av bomsnitt i figur 

3. Plasseringen av bomsnitt A er vist helt i syd på strekningen, men vil i praksis ha omtrent 

samme effekt som hvis det plasseres som søndre bomsnitt i prinsipp 1 og 2. 

 

Det er altså forutsatt at ett bomsnitt på E18 skal delfinansiere hele prosjektet Retvet – 

Vinterbro, unntatt ombyggingen av Vinterbrokrysset (som også her forutsettes finansiert av 

bomsnittet på E6). 

 

Egenskaper ved prinsipp 3: 

- Prinsippet er dårlig i samsvar med nytteprinsippet da mange av brukerne av (deler av) ny 

E18 vil slippe å betale bompenger, særlig hvis bomsnittet plasseres i syd. 

- Taksten i det ene bomsnittet vil nødvendigvis bli relativt høy. Det vil også medføre 

relativt stor trafikkavvisning og trafikklekkasje til sideveger i det aktuelle området. 

- Drifts-(innkrevings-)kostnadene vil bli lavere enn i prinsipp 1 og 2 da det blir færre 

bomsnitt. 
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Grunnlaget for og resultatene av finansieringsanalysene (nødvendige bomtakster) er omtalt i 

kapittel 6. Trafikale konsekvenser er omtalt i kapittel 5. 

 

Figur 3: Plassering av bomsnitt i prinsipp 3 

5. TRAFIKKGRUNNLAG 

Trafikkgrunnlaget i bomstasjonene (passerende årsdøgntrafikk, ÅDT) er beregnet av Statens 

vegvesen med Regional transportmodell RTMøst v2.1.133. Modellen dekker fylkene Østfold, 

Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  Modellen er egnet til å beregne effekter av endringer i 
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transportnettet, f. eks. hvilke effekter vegutbygging og bompenger har for biltrafikkens omfang 

og rutevalg, og i hvilken grad det skjer overgang til andre transportmidler.  

 

På grunn av det omfattende sidevegnettet til E18 og E6 må det i utgangspunktet forventes at 

mange trafikanter vil benytte alternative kjøreruter til E18 (og til dels E6) for å slippe å betale 

bompenger. Slik «trafikklekkasje» til sidevegnettet vil være en spesielt stor utfordring i dette 

prosjektet. Det vises til omtale av dette viktige temaet andre steder i notatet som viser at tiltak 

vil kunne iverksettes for å motvirke/redusere lekkasje. 

 

I finansieringsanalysen er det i tillegg tatt høyde for reduksjon i trafikkgrunnlaget av andre 

grunner (uleselige nummerskilt, utenlandske kjøretøyer, gratispasseringer, etc.).   

 

Trafikkberegningene angir trafikkgrunnlaget i ÅDT 2010. Trafikkprognosene som er utarbeidet for 

Akershus i forbindelse med NTP 2014-2023 er lagt til grunn for trafikkutviklingen etter 2010. De 

angir følgende årlige trafikkvekst, gitt en gjennomsnittlig tungtrafikkandel på 13 pst.: 

 

- 1,8 pst for 2011-2014 

- 1,6 pst for 2015-2020 

- 1,4 pst for 2021-2030 

- 1,1 pst for 2031-2040 

 

Dersom det gis prinsipiell tilslutning til å utrede en bompengeordning nærmere, vil Statens 

vegvesen også vurdere nærmere hvilke konsekvenser en lavere trafikkvekst enn dette vil ha for 

prosjektet, herunder hva en mulig fremtidig 0-vekst i trafikken vil ha å si for bompengetakstene, 

bompengeperiodens lengde, mv.  

5.1 Prinsipp 1. 

I tabell 1-4 nedenfor er gjengitt beregnet trafikkbelastning på ny E18 uten og med 

bompengeinnkreving og beregnet trafikkavvisning i de enkelte bomsnitt. ÅDT med bompenger 

angir antall passerende kjøretøy/døgn i bomstasjonen på angjeldende strekning. Andel avvist 

trafikk omfatter både trafikanter som velger andre kjøreruter (trafikklekkasje), velger andre 

reisemiddel, velger andre reisemål eller utelater reiser på grunn av bomavgiftene. Tunge biler 

forventes i hovedsak å benytte ny E18 til tross for bomavgiftene. 

 

Tabell 1: Beregnet trafikkgrunnlag på ulike strekninger, ÅDT 2010 – Prinsipp 1 

Bomsnitt/strekning 
Uten bompenge-

innkreving 

Med bompenge-

innkreving 

Trafikkavvisning, 

lette biler 

1 Ny E18 Retvet – Holstad * 9.300 3.400  - 63 pst. 

1 Gamle E18 v/ Kråkstad * 2.300 700 - 70 pst. 

2 Ny E18 Holstad – Nygård * 12.200 3.400 - 72 pst. 

3 Ny E18 Nygård – Vinterbro * 20.300 7.700 - 62 pst. 

 E6 Vinterbro S * 30.000 27.700 - 8 pst. 

* Bomstasjon  

 

I følge trafikkmodellen blir trafikkavvisningen i bomsnittene på E18 svært stor i prinsipp 1, i 

størrelsesorden 60-70 pst.  

 

Trafikklekkasjen medfører særlig stor merbelastning i forhold til situasjonen uten bom på: 
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- Fv 31 Oppegårdveien 

- Fv 152 Åsveien syd for Ski og Langhusveien nord for Ski (mindre relativ økning her) 

- Fv 56 Kongeveien 

- Fv 56 Sundbyveien 

- Osloveien/Mosseveien i Ås 

- Fv 54 Kroerveien 

- Fv 27 Stenerudveien 

- Fv 30 Tomterveien 

 

Gjenværende trafikk på ny firefelts E18 blir til dels svært liten, særlig i snitt 1 og 2. I praksis vil 

det være uaktuelt å akseptere så stor trafikkavvisning og så lite trafikkgrunnlag på en ny firefelts 

E18. Dette understreker at det må foretas nærmere vurderinger av hvordan trafikkavvisningen 

kan reduseres i en senere og mer detaljert utredningsfase om bompengeordningen. 

5.2 Prinsipp 2. 

 

Tabell 2: Beregnet trafikkgrunnlag på ulike strekninger, ÅDT 2010 – Prinsipp 2 

Bomsnitt/strekning 
Uten bompenge-

innkreving 

Med bompenge-

innkreving 

Trafikkavvisning, 

lette biler 

1 Ny E18 Retvet – Holstad * 9.300 4.300 - 54 pst. 

1 Gamle E18 v/ Kråkstad * 2.300 1.800 - 22 pst. 

2 Ny E18 Holstad – Nygård * 12.200 3.300 - 73 pst. 

3 Ny E18 Nygård – Vinterbro *  20.300 5.600 - 74 pst. 

 E6 Vinterbro S * 30.000 27.900 - 7 pst. 

* Bomstasjon  

 

I prinsipp 2 blir trafikkavvisningen mindre i det søndre bomsnittet enn i prinsipp 1 fordi takstene 

nå blir lavere her. Derimot øker avvisningen i bomsnitt 2 og spesielt i bomsnitt 3 der takstene blir 

høyere enn i prinsipp 1.  

 

Trafikklekkasjen fører til økt trafikkbelastning på stort sett de samme sidevegene som i prinsipp 

1. Merbelastningen øker imidlertid på sidevegene nord for Ski og Ås og reduseres noe på 

sidevegene i sydøst (blant annet på Kroerveien og Tomterveien). 

 

Også i dette prinsippet blir trafikkkavvisningen uakseptabel høy og trafikkgrunnlaget på nye E18 

tilsvarende lavt, særlig i bomsnitt 3. Behovet for å vurdere nærmere hvordan trafikkavvisningen 

kan reduseres er like stort som i prinsipp 1. 

5.3 Prinsipp 3. 

Det er ikke utført egne trafikkberegninger for et prinsipp med ett bomsnitt på den midterste 

strekningen av E18, dvs. Holstad – Nygård, (prinsipp 3B) da resultatene for prinsipp 3A og 3C 

antas å være representative for dette prinsippet. 
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Tabell 3: Beregnet trafikkgrunnlag i på ulike strekninger, ÅDT 2010 – Prinsipp 3A med bomsnitt syd. 

Bomsnitt/strekning 
Uten bompenge-

innkreving 

Med bompenge-

innkreving 

Trafikkavvisning, 

lette biler 

1 Ny E18 Retvet – Holstad * 9.300 2.900 * -69 pst. * 

1 Gamle Retvet N * 1.500 400 * -73 pst. * 

2 Ny E18 Holstad – Nygård  12.200 7.500  -38 pst. 

3 Ny E18 Nygård – Vinterbro  20.300 15.300 -25 pst. 

 E6 Vinterbro S 30.000 26.400 -12 pst. 

* Strekninger med bomstasjon  

 

Også i prinsipp 3A blir det betydelig trafikkavvisning, særlig på strekningene med bomstasjoner 

(merket med *).  

 

 

 

Tabell 4: Beregnet trafikkgrunnlag i på ulike strekninger, ÅDT 2010 – Prinsipp 3C med bomsnitt nord. 

Bomsnitt/strekning 
Uten bompenge-

innkreving 

Med bompenge-

innkreving 

Trafikkavvisning, 

lette biler 

1 Ny E18 Retvet – Holstad 9.300 5.700 -39 pst. 

1 Gamle E18 v/ Kråkstad 2.300 3.700 +60 pst. 

2 Ny E18 Holstad – Nygård  12.200 2.800 -73 pst. 

3 Ny E18 Nygård – Vinterbro * 20.300 2.400 * -82 pst.* 

 E6 Vinterbro S 30.000 27.500 -8 pst. 

* Strekning med bomstasjon 

 

I prinsipp 3C blir det betydelig trafikkavvisning på strekningen Nygård – Vinterbro, men også på 

Holstad – Nygård som ikke har bomstasjon. På gamle E18 ved Kråkstad øker trafikken.   

 

Med ett bomsnitt syd på E18 (prinsipp 3A) blir det særlig stor merbelastning på sidevegene i 

sydøst (Kroerveien, Stenerudveien og Tomterveien), men mer beskjeden økning på sidevegene i 

nord og vest. 

 

Med ett bomsnitt nord på E18 (prinsipp 3C) blir det særlig stor merbelastning på sidevegene i 

nord og vest (fv 31 Oppegårdveien, fv 152 Åsveien/Langhusveien, fv 29 Løkenveien, fv 56 

Askehaugveien, fv 56 Kongeveien, fv 56 Sundbyveien, Osloveien/Mosseveien i Ås), men mer 

beskjeden økning på sidevegene i sydøst. 

 

Det gjenværende trafikkgrunnlaget i bomsnitt syd eller nord i prinsipp 3 blir så lite at 

bomtakstene må bli svært høye for at det beskjedne trafikkgrunnlaget i det ene bomsnittet skal 

kunne delfinansiere hele E18-utbyggingen (unntatt Vinterbrokrysset), jf. kapittel 6.2.  

 

5.4 Vurdering av tiltak for å begrense trafikklekkasje til sideveger 

Generelt vil trafikkavvisningen og lekkasje til sideveger variere med nivået på bomtakstene. Det 

er derfor viktig å vurdere ulike muligheter for å redusere trafikkavvisningen og dermed 

bomtakstene mest mulig.  
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Som nevnt vil konsekvensene av trafikklekkasjen og mulige tiltak for å begrense denne bli
vurdert mer inngående i neste utredningsfase. I denne omgang er det, med bomkonseptet i
prinsipp 2 som eksempel, vurdert hvordan bomstasjoner på de mest utsatte sidevegene kan
bidra til å begrense lekkasjen til disse. (Jfr. også avsnitt 6.3.4.)

I figur 4 er det satt ring rundt de områdene på sidevegnettet der det er størst behov for å

vurdere tiltak som kan begrense trafikklekkasje fra E6 og E18. Den relative trafikkøkningen på de
fleste vegene er på 35-80 pst.

Figur 4: Områder på sidevegnettet der det må vurderes tiltak for å redusere trafikklekkasjen fra E6 og
E18.
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Sidevegnettet til E6 og E18 er omfattende og dermed er det mange veger som er utsatt for 

lekkasje ved innføring av bompenger på E6 og E18. Det vil trolig ikke være nok å plassere 

bommer på bare noen av disse vegene, da vil de andre vegene få ytterligere økt trafikk. Dette 

må imidlertid undersøkes nærmere.  

 

Det er gjort vurderinger av hvordan trafikklekkasjen kan dempes ved å sette bom på de mest 

utsatte sidevegene, til sammen 7 bomsnitt. Det kan da være aktuelt å fastsette en lavere takst i 

bomsnittene på sidevegene (vi har lagt til grunn 75 pst. takst på sidevegene). Resultatene fra en 

slik beregning kan oppsummeres som følger: 

 

- Trafikklekkasjen til de sju sidevegene blir eliminert, trafikken på sidevegene blir heller 

noe redusert i forhold til situasjonen uten bommer der. 

- Trafikkavvisningen i bomsnittene på E6 og E18 blir også redusert og trafikkgrunnlaget for 

bompengeinnkrevingen i disse bomsnittene øker med om lag 28 pst. 

- Bommer på de sju sidevegene gir et økt trafikkgrunnlag for bompengeinnkrevingen på 

om lag 24.000 biler/døgn, dvs. en økning på nesten 60 pst. i forhold til prinsipp 2 uten 

bom på sideveger. I våre beregninger har vi foreløpig forutsatt at disse inntektene bidrar 

til å redusere takstene på E18. 

- I følge trafikkmodellen er det ingen andre sideveger som får vesentlig økt trafikk dersom 

det plasseres en bom på de viktigste sidevegene i figur 4. Det eneste unntaket er fv 56 

Sundbyveien og til dels en kommunal veg mellom fv 56 Kongeveien ved Bølstad og 

dagens E18 ved Holstad. Førstnevnte kan få en trafikkøkning på om lag 60 pst. ut over 

dagens trafikk på om lag 1500 biler/døgn. 

 

Beregningseksempelet viser at bomstasjoner eventuelt andre tiltak på sidevegene vil være et 

tiltak som fjerner trafikklekkasjen til disse vegene. Samtidig vil bommer på sidevegene bidra til 

et betydelig økt trafikkgrunnlag for bompengeinnkrevingen- Dette kan gi grunnlag for  lavere 

takster på E18, gitt at inntektene fra bommene på sidevegene tilføres E18-prosjektet. 

 

I avsnitt 6.3.5 er det beskrevet hva et slikt bompengeopplegg vi bety for bomtakstene. 

6. FINANSIERINGS- OG BOMPENGEOPPLEGG 

6.1 Finansieringsgrunnlag 

I Meld. St. 26 (2012-2013) om Nasjonal transportplan 2014-2023 er kostnadene for prosjektet 

E18 Retvet – Vinterbro oppgitt til 4900 mill. kr (2013) og det satt av 600 mill. kr (2013) i statlige 

midler i perioden 2018-2023.  

 

Foreliggende kostnadsoverslag for prosjektet er på 5300 mill. kr (2014), inkl. 120 mill. kr til 

planlegging, prosjektering og grunnerverv. Kostnadene er på dette stadiet beheftet med en 

usikkerhet på + 25 pst. 

 

I Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017 (2023) er det satt av statlige midler til 

prosjektet på 2500 mill. kr (2014), hvor av 350 mill. kr i perioden 2018-2023 og 2.150 mill. kr i 

neste NTP-periode. Planleggingen i 2011-2013 er dekket med statlige midler. Resten av 

totalkostnaden er forutsatt dekket med bompenger.  
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Finansieringsberegningene som er omtalt i dette notatet er basert på en foreløpig utbyggings- og 

finansieringsplan fra og med 2014 som forutsetter at bompengelån forskutterer storparten av de 

statlige midlene, jfr. tidligere avsnitt; bompenger vil kunne gjøre det mulig å ferdigstille 

veganlegget allerede i 2021, som er 3 år tidligere enn nåværende NTP legger opp til. 

 

Finansieringsplanen er vist i tabell 5. 

Tabell 5: Finansieringsplan for E18 Retvet – Vinterbro, mill. 2014-kr 

 2014-2017 2018-2023 Fra 2024 SUM 

Bompenger 400 4450 -2050 2800 

Statlige midler  350 2150 2500 

Sum  400 4800 100 5300 

 

I denne finansieringsplanen er den statlige investeringsandelen 48 pst. 

 

De statlige bevilgningene antas å komme i årene 2021 – 2026. Det medfører at låneopptak og 

bompenger i stor grad må forskuttere de statlige bevilgningene. Det blir derfor relativt store 

kapitalkostnader (i størrelsesorden 600 mill. kroner) som er innarbeidet i takstnivåene nedenfor. 

 

Finansieringsberegningene forutsetter anleggsstart er tidlig i 2018 med ferdigstillelse av anlegget 

høsten 2021. 

 

Det er foreløpig lagt til grunn at hele strekningen bygges ut og åpnes under ett. I praksis kan det 

bli aktuelt at strekningen bygges ut etappevis og at bomstasjonene på hver etappe settes i drift 

etter hvert som etappene åpnes for trafikk. Dette vil ikke endre finansieringsopplegget vesentlig. 

 

Eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige midler og bompenger 

etter samme fordeling som innenfor kostnadsoverslaget (styringsrammen). Kostnadsrammen er 

foreløpig satt til gjeldende kostnadsoverslag pluss 10 pst. 

6.2 Nødvendige bomtakster med basisforutsetninger 

I kapittel 4 er det redegjort for noen viktige forutsetninger for de vurderte prinsippene for 

bompengeordninger, dessuten er de aktuelle prinsippene beskrevet.  I kapittel 5 er det 

beregnede trafikkgrunnlaget for bompengeinnkrevingen omtalt og i kapittel 6 er foreløpig 

finansieringsplan med gjeldende rammer for statlige midler angitt. 

 

I tillegg er følgende basisforutsetninger lagt til grunn for finansieringsanalysen:  

 

- Kjøretøy over 3 500 kg betaler dobbel takst. 

- Bompengeinnkreving i 15 år i alle bomsnitt. 

- Lånerente på 5 pst. 

- Årlig prisstigning på 2,5 pst. 

- Årlige innkrevingskostnader: 5 mill. kr for bomstasjoner på ny E18, 8 mill. kr for 

bomstasjonen på E6, 3 mill. kr for bomstasjoner på sideveger til nye E18. 

- Bomstasjonene er basert på AutoPASS-systemet. Betaling vil skje ved bruk av elektronisk 

brikke eller ved etterskuddsvis fakturering, bruk av elektronisk brikke gir 10 pst. rabatt.  

- 70 pst. brikkebrukere. 

- Det antas at 5 pst. enten har fritak for betaling eller bompengene lar seg ikke innkreve. 

- Det forutsettes at takstene justeres i tråd med prisutviklingen.  
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Med disse basisforutsetningene er bomtakstene på E18 for lett bil uten rabatt beregnet til å ligge 

i størrelsesorden som vist i tabell 6 nedenfor. Bomtaksten på E6 ved Vinterbrokrysset er 8 kr i 

alle alternativ.  

 

Tabell 6: Beregnede bomtakster for lett bil uten rabatt, 2014-kr. 

Alternativt 

bomprinsipp 

Bomsnitt 1 

Retvet-Holstad 

Bomsnitt 2 

Holstad-Nygård 

Bomsnitt 3 

Nygård-Vinterbro 

Sum 

bomtakst E18 

Prinsipp 1 

3 bomsnitt 

Lik takst per km 

 

58 kr 

 

18 kr 

 

9 kr 

 

85 kr 

Prinsipp 2 

3 bomsnitt 

Samme takst i 

alle snitt 

 

24 kr 

 

24 kr 

 

24 kr 

 

72 kr 

Prinsipp 3 

Ett bomsnitt 

A: Bomsnitt syd 

B: Bomsnitt midt 

C: Bomsnitt nord 

 

 

110 kr 

  

 

 

 

150 kr 

 

 

110 kr 

 

150 kr 

 

Med basisforutsetningene som er lagt til grunn blir det høye bomtakster, kr 4,20-5,50 per km i 

prinsipp 1 og 2. Dette er relativt høyt sammenlignet med andre relevante bompengeordninger på 

riksveger på Østlandet. I prinsipp 3 blir takstene enda høyere på grunn av et meget beskjedent 

trafikkgrunnlag i bomsnittene. 

 

Resultatene bekrefter behovet for å vurdere tiltak for å begrense trafikkavvisningen. I tillegg er 

det i avsnitt 6.3 nedenfor omtalt hvordan ulike endringer i finansieringsforutsetningene kan bidra 

til å redusere bomtakstene. 

6.3 Resultater med endrede forutsetninger 

Nedenfor er det beskrevet hva det vil bety for takstene dersom det foretas visse endringer i 

basisforutsetningene. Det er bare den ene omtalte forutsetningen som endres, de øvrige 

beholdes som i basisforutsetningene. Beregningene er bare gjort for prinsipp 1 og 2 som 

eksempler.  

 

Det må presiseres at disse beregningene er gjort med samme trafikkgrunnlag som med 

basisforutsetningene. Egentlig skulle det vært gjort en ny trafikkberegning for hvert 

beregningstilfelle da trafikkavvisningen vil variere med nivået på bomtakstene (lavere takster gir 

mindre trafikkavvisning og dermed økt trafikkgrunnlag). Dette må tas i betraktning når 

resultatene nedenfor vurderes. 

6.3.1 Utbyggingstidspunkt iht. NTP 2014-2023 

I basisforutsetningene er det lagt til grunn en fremskyndet utbygging i forhold til hva som er 

forutsatt i NTP og når de statlige midlene er forutsatt å komme. Dette innebærer betydelig 

forskuttering med bompenger og låneopptak som igjen medfører store kapitalkostnader. 
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Utsatt utbygging i henhold til i NTP og mer samtidighet mellom utbygging og statlige bevilgninger 

vil redusere låneopptak og kapitalkostnader. Dersom utbyggingen skjer i 2021-2024 i stedet for i 

2018-2021, dvs. tre år senere, vil sum bomtakst i de tre bomsnittene på E18 bli redusert fra 

85 til om lag 73 kr i prinsipp 1 og fra 72 til om lag 63 kr i prinsipp 2. 

6.3.2 Endret lånerente 

I standardforutsetningene for beregningene er det lagt til grunn en lånerente på 5 pst.  

 

I Prop. 97 S (2013-2014) bebuder Regjeringen en ordning med rentekompensasjon for 

bompengelån. Rentekompensasjon forutsetter at prosjektet inngår i et av de nye 

bompengeselskapene når de er etablert. I Prop. 119 S (2013-2014) er det beskrevet en 

overgangsordning for nye prosjekt som innebærer at bomtakstene kan beregnes basert på 10-

års statsobligasjonsrente. Det siste året har obligasjonsrenten med 10 års bindingstid ligget i 

underkant av 3 pst. 

 

Dersom lånerenten settes til 3 i stedet for 5 pst. reduseres kapitalkostnadene betydelig. I 

prinsipp 1 blir sum bomtakst i de tre bomsnittene redusert fra 85 til om lag 55 kr for lette 

biler, dvs. en halvering av takstene. Også i prinsipp 2 blir sum bomtakst redusert fra 72 til 

om lag 47 kr for lette biler 

 

Dersom tas ytterligere høyde for usikkerheten i fremtidig lånerente og renten settes til 6,5 i 

stedet for 5 pst. øker sum bomtakst i de tre bomsnittene fra 85 til om lag 110 kr i prinsipp 1 

og fra 72 til 90 kr i prinsipp 2. 

6.3.3 Større statlig investeringsandel 

Høyere statlig andel, særlig hvis den kommer som større beløp tidlig i bevilgningsperioden, vil 

begrense låneopptaket og kapitalkostnadene. Som et eksempel er det beregnet hva det vil bety 

dersom den statlige andelen økes til 70 pst. og der mesteparten av økningen kommer i de første 

årene av bevilgningsperioden 2021-2026 (samme periode som forutsatt i NTP). Den statlige 

andelen av investeringene blir i så fall økt fra 2500 mill til 3700 mill. kr og bompengeandelen 

1540 mill. kr. 

 

Sum bomtakst i de tre bomsnittene på E18 blir redusert fra 85 til om lag 40 kr i prinsipp 1. 

 

I prinsipp 2 blir sum bomtakst i de tre bomsnittene redusert fra 72 til om lag 35 kr. 

6.3.4 Nødvendig statlig andel for å unngå vesentlig lekkasje 

I en tidligere trafikkberegning for prinsipp 2 var takstene satt til 12 kr i hvert bomsnitt på E18. 

Selv med så vidt lave takster blir det i følge trafikkmodellen opp mot 50 pst. avvist trafikk i de to 

nordre bomsnittene. Det blir en trafikkøkning på om lag 30 pst. på fv 152 Åsveien og fv 31 

Oppegårdveien, men mindre økning på andre sideveger. Dette tilsier at man må ned mot 10 kr i 

bomtakst i hvert bomsnitt på E18 for å få en trafikklekkasje som kan anses som akseptabel. 

 

I prinsipp 1 der takstene vektes i forhold til lengden på hver delstrekning, er det ikke realistisk å 

få så lav takst i det søndre bomsnittet som dekker en lang delstrekning. 

 

For å oppnå så lav takst som 10 kr i hvert bomsnitt i prinsipp 2 må den statlige 

investeringsandelen økes til 75-80 pst. 
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6.3.5 Bom på sideveger for å unngå lekkasje, prinsipp 2 

Avslutningsvis i kapittel 5 er det beskrevet et bompengeopplegg med sju bomstasjoner på 

sidevegene i prinsipp 2 som vil bidra til å fjerne lekkasjen til sidevegene og øke trafikkgrunnlaget 

for bompengeinnkrevingen. 

 

Dette trafikkgrunnlaget indikerer følgende bomtakster: 

 

Bomsnitt Takst lett bil, 2014-kr 

E6 8 kr 

E18, samme takst per snitt i tre bomsnitt 8-10 kr 

7 bomsnitt på lokalveger 6-8 kr 

 

Sum bomtakst i de tre bomstasjonene på E18 blir altså redusert fra 72 kr til i 

størrelsesorden 24-30 kr for lett bil. 

6.3.6 Økt takst for tunge biler 

I de fleste norske bompengeordningene betaler tunge biler (> 3 500 kg) dobbel takst i forhold til 

lette biler, men i flere nye ordninger er det vedtatt at tunge biler skal betale tre ganger 

lettbiltakst. Begrunnelsen er at tunge biler sliter mest på vegnettet og at de har særlig stor nytte 

av bedre fremkommelighet og forutsigbar reisetid. 

 

Dersom tunge biler i dette tilfellet betaler tre ganger lettbiltakst vil sum bomtakst i de tre 

bomsnittene på E18 bli redusert fra 85 til om lag 70 kr i prinsipp 1 og fra 72 til om lag 60 

kr i prinsipp 2. 

6.3.7 Ikke bom på E6 

Som før nevnt medfører prosjektet E18 Retvet – Vinterbro at Vinterbrokrysset må bygges om og 

at trafikkmønsteret i krysset vil bli endret. Målet er å utbedre krysset slik at E18 og E6 blir 

likestilte riksveger samt å utbedre krysset slik at trafikkavvikling og trafikksikkerhet bedres. Det 

er derfor valgt å legge et bomsnitt på Vinterbro slik at også E6 trafikken bidrar til å betale 

utbyggingen i dette området. Dersom bomsnittet på E6 sløyfes vil dette ha stor effekt på 

bomtakstene på E18 og sum bomtakst der vil komme opp i størrelsesorden 150 kr eller mer. 

6.3.8 Kostnaden for Vinterbrokrysset fordelt mellom E6 og E18 

I basisberegningene omtalt i avsnitt 6.2 er det forutsatt at kostnaden på 1 mrd kr for ombygging 

av Vinterbrokrysset skal dekkes med en bomtakst på 8/16 kr for lette/tunge biler i et bomsnitt på 

E6 ved/sør for krysset. Dersom man i stedet fordeler kostnaden for ombygging av krysset 

mellom E6 og E18 i forhold til trafikkbelastningen (uten bomavgift) på de to vegene ved/sør for 

krysset, vil E6 måtte dekke 60 pst., dvs. 600 mill. kr av den totale kostnaden. 

 

For å finansiere denne kostnaden må taksten i bomsnittet på E6 settes til 5/10 kr for lette/tunge 

biler. Det kan stilles spørsmål ved om det vil være kostnadseffektivt å iverksette bompenge-

innkreving med en så lav bomtakst da innkrevingskostnadene vil være uavhengig av takstnivået 

og dermed legge beslag på en relativt stor del av bompengeinntektene.  

 

Med takst 5 kr for lette biler på E6 vil sum bomtakst på E18 i prinsipp 1 måtte økes fra 85 til 

om lag 110 kr. 
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I prinsipp 2 må sum bomtakst på E18 økes fra 72 til om lag 90 kr. 

 

Alternativt kan taksten på E6 opprettholdes på 8/16 kr, men innkrevingen på E6 avsluttes når 

denne bommen har finansiert 60 pst. (sin andel) av kostnaden for Vinterbrokrysset. 

6.3.9 1 kr økt takst for lett bil 

Akershus fylkeskommune har tidligere signalisert at en delvis bompengefinansiert ny E18 Retvet-

Vinterbro trolig vil medføre endrete reisevaner og – som konsekvens – økt belastning på 

kollektivsystemet og gang- og sykkelvegnettet, som derved bør opprustes ytterligere. 

Fylkeskommunen har derfor ønsket en vurdering av hva et mulig bompengebidrag fra E18 

Retvet-Vinterbro-prosjektet kan gi til eventuelle, avbøtende tiltak.  

 

For å illustrere dette, målt ved hva takstnivået har å bety for inntjeningen i bomstasjonene, er 

det beregnet hvor mye den årlige bompengeinntekten øker med dersom taksten for lett bil i 

hvert bomsnitt på E18 økes med 1 kr. 

 

Brutto bompengeinntekt øker med i underkant av 10 mill. kr det første innkrevingsåret 

dersom taksten for lett bil økes med 1 kr i alle bomsnitt på E18 (inkl. gamle E18 ved Kråkstad). 

Dette gjelder både i prinsipp 1 og 2. 

 

 

7. OPPSUMMERING – FORSLAG TIL VEDTAK 

 

En delvis bompengefinansiering av E18 Retvet-Vinterbro som forutsatt i NTP 2014-2023 er 

gjennomførbar, men beregningene viser det er mange utfordringer spesielt i forhold til å 

begrense trafikklekkasjen til alternative veger. På grunn av stor trafikkavvisning må det være 

bompengeinnkreving på dagens E18 og sannsynligvis på flere sideveger.  

 

Beregningene med basisforutsetningene gir høye bomtakster, selv om den statlige andelen da er 

nesten 50 pst. Stor trafikkavvisning, særlig i form av trafikklekkasje til det omfattende 

sidevegnettet som gir lite gjenværende trafikkgrunnlag i bomsnittene, er hovedårsak til at 

takstene blir så vidt høye. Endringer i basisforutsetningene kan imidlertid gi betydelig reduksjon i 

takstene. Dette gjelder spesielt lavere lånerente samt økt og tidligere statlige bevilgninger. 

Lavere takster vil også gi mindre trafikklekkasje til sidevegene. 

 

I denne omgang er det likevel ikke hensikten å fatte beslutning om hvilken bompengeordning 

som skal legges til grunn. Det vil skje på et senere stadium. Hensikten nå er – på det grunnlaget 

som er presentert i denne mulighetsstudien – å få prinsipiell tilslutning fra kommunene og 

fylkeskommunen til å gå videre med en mer detaljert utredning om delvis bompengefinansiering 

av prosjektet E18 Retvet – Vinterbro.  

 

Trafikklekkasje til sidevegnettet er en særlig utfordrende problemstilling, og det vil i det videre 

utredningsarbeidet være svært viktig å utrede hvilke tiltak som er nødvendige for å begrense 

denne mest mulig. Håndteringen av trafikklekkasjen vil med andre ord være et svært viktig 

vurderingselement når endelig bompengeordning eventuelt skal fastlegges. 
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Statens vegvesen sender nå foreliggende notat til uttalelse med vedtak i Ski og Ås kommuner og 

Akershus fylkeskommune, med følgende anbefaling:  

 

 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 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. 

 

Saken sendes til eventuell uttalelse i Oppegård, Frogn og Hobøl kommuner og Østfold 

fylkeskommune. 

8. VIDERE PROSESS 

I Meld. St. 26 (2012-2013) om NTP 2014-2023 er prosjektet forutsatt delvis bompengefinansiert 

gjennom en egen bompengeordning. Denne mulighetsstudien danner grunnlag for å fremme en 

sak for lokalpolitisk behandling for å få prinsipiell tilslutning til delvis bompengefinansiering av 

prosjektet E18 Retvet – Vinterbro. 

 

Når det er gitt prinsipiell tilslutning til videre utredning av finansieringsløsningen vil Statens 

vegvesen fremme en konkret utredning som vil være grunnlag for et endelig bompengeopplegg 

for hele strekningen fra Retvet til Vinterbro. Da kan det også være aktuelt å vurdere andre 

varianter enn de som er omtalt i dette notatet. Et endelig bompengeopplegg vil omfatte konkret 

plassering av bomstasjoner, nivå på bomtakster, behov for garantier for låneopptak mm.  

 

Det må foreligge bindende lokalpolitiske vedtak som gir tilslutning til et konkret 

bompengeopplegg før saken kan sendes via Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet for 

ekstern kvalitetssikring (KS2) og før det utarbeides stortingsproposisjon om utbyggings- og 

finansieringsopplegget. Det må også foreligge godkjent reguleringsplan for prosjektet. 

 

Godkjente reguleringsplaner forventes å foreligge våren 2016. Forslag til bompengeordning kan 

behandles parallelt med reguleringsplanen slik at bindende lokalpolitiske vedtak om en 

bompengeordning kan foreligge samtidig med reguleringsplanvedtakene. 

 

Forslag til bompengeordning kan dermed fremmes for Stortinget etter forutgående behandling i 

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Forslaget vil bli gjenstand for ekstern 

kvalitetssikring (KS2) som en del av prosessen frem mot en stortingsproposisjon. Det antas at 

stortingsbehandlingen tidligst kan skje våren 2017. 

 

Det må opprettes et bompengeselskap som delfinansierer videre planlegging og prosjektering 

samt utbygging av prosjektene gjennom nødvendige låneopptak. For å sikre raskest mulig 

framdrift av prosjektet vil det være ønskelig å starte prosjekteringen rett etter at 

reguleringsplanen er vedtatt. Dette betyr at det må opprettes et bompengeselskap i løpet av 

2016. Forestående omorganisering av bompengeselskapene i Norge kan påvirke prosessen med 

opprettelse av bompengeselskap. 
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