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GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV PRINSIPP OM DELVIS 
BOMPENGEFINANSIERING AV E16 (TIDL. RV 35) PÅ STREKNINGEN EGGEMOEN – 
JEVNAKER – OLUM 
 
 
Sammendrag 
Statens vegvesen har fått utredet et opplegg for delvis bompengefinansiering av E16 (tidligere rv. 
35) på strekningen Eggemoen – Jevnaker – Olum. For å få prinsipiell tilslutning til å arbeide 
videre med planlegging og finansiering må det foreliggende opplegget behandles i berørte 
kommuner, og siden i de to fylkeskommunene.  
 
Totalt ni bomkonsept har blitt analysert. Basert på vurderinger av trafikkgrunnlag, nødvendige 
bompengesatser og tilbakemeldinger fra kommunene presenteres her de to bomkonseptene Statens 
vegvesen anser som mest aktuelle.  
 
Med tanke på å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at det gis 
tilslutning til videre arbeid med bomkonsept 2. Dette konseptet omfatter toveisinnkreving av 
bompenger i tre bomsnitt, hvorav to på ny E16 (ved Eggemoen og Olum) og ett på fv. 241 (ved 
fylkesgrensen), for å hindre vesentlig trafikkøkning på denne vegen. Takstene vil bli i 
størrelsesorden 20-30 kroner i hvert bomsnitt, og det legges opp til etterskuddsinnkreving av 
bompenger i 15 år.  
 
Saken vil komme tilbake til kommunene og fylkeskommunene for sistegangsbehandling (endelig 
vedtak om tilslutning), når godkjente reguleringsplaner foreligger for hele strekningen.  
 
 
1. Innledning 
Planleggingen av ny E16 (tidligere rv. 35) på strekningen Eggemoen – Olum har nå kommet så 
langt at det er grunnlag for å vurdere mer konkret hvilket bompengekonsept som bør legges til 
grunn for finansieringen av prosjektet. Hensikten med dette notatet er å vurdere aktuelle 
bomkonsept og grunnlaget for disse. Notatet skal danne grunnlag for kommunal og 
fylkeskommunal behandling med sikte på prinsipiell tilslutning til forslaget om delfinansiering 
med bompenger.  
 
E16 har varierende standard og strekninger med stort behov for forbedringstiltak mellom 
Eggemoen og Olum. Den aktuelle strekningen var tidligere en del av rv. 35 mellom Hokksund og 
Gardermoen/E6, men vegen har nå blitt omklassifisert til E16 på strekningen mellom Hønefoss og 
Gardermoen/E6, og er formelt en del av vest – øst forbindelsen «E16 Bergen – Gävle». Vegen 
fungerer i dag både som lokalveg og som hovedvegforbindelse mellom Gardermoen/Oslo nord og 
Buskerud med forbindelser videre til både Sørlandet og Vestlandet (via Valdres og Hallingdal). 
E16 er en viktig vegforbindelse som også kan anses som en ytre ring rundt Oslo (Ring 4). 
 
En mulighetsstudie om delfinansiering av rv. 35 Hokksund – Roa med bompenger ble utarbeidet 
våren 2005. Mulighetsstudien vurderte realismen i et felles bompengeopplegg for 
sammenhengende utbygging og utbedring av rv. 35 Hokksund - Roa. Studien konkluderte med at 
det var vanskelig å finne et felles bomkonsept for hele strekningen, og anbefalte at det i stedet 
vurderes separate finansieringsopplegg for de enkelte delstrekninger der det planlegges ny veg, 
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blant annet strekningen Jevnaker – Olum. Prosjektet har siden blitt forlenget sørover til Eggemoen 
i Ringerike kommune (Buskerud).  
 
 
2. Omtale av utbyggingen 
I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 foreslo Samferdselsdepartementet 
statlige midler til å starte utbyggingen av E16 på strekningen Jevnaker - Olum i første 
fireårsperiode. Det ble lagt til grunn at prosjektet skulle fullføres i siste seksårsperiode, dvs. i 
2014-2019. Det ble forutsatt delvis bompengefinansiering av prosjektet.  
 
I handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2010-2019 er denne utbyggingsplanen fulgt opp, 
igjen under forutsetning av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av 
prosjektet. I handlingsprogrammet er det angitt kostnadsanslag på 520 mill 2010-kr for 
strekningen Jevnaker – Olum. I løpet av 2011 og 2012 har Statens vegvesen arbeidet videre med 
planleggingen og finansieringsopplegget for utbyggingsstrekningen.  
 
Gjennom prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for strekningen Jevnaker – Olum har 
det vist seg fornuftig å utvide prosjektstrekningen ca. 2 km sørover til å starte på Eggemoenplatået. 
Da oppnår man å lede gjennomgangstrafikken helt utenom Jevnaker sentrum. Strekningen blir 
derfor delt i to, Olum – Kleggerud og Kleggerud – Eggemoen. Blant annet som følge av utvidelse 
av prosjektstrekningen har kostnadene økt betydelig i forhold til det som ble lagt til grunn i NTP 
2010-2019. Kostnadsøkningen kan i hovedsak relateres til endelig valg av trasé på strekningen 
Eggemoen – Kleggerud som innebærer en ny bru over Randselva. Det siste kostnadsoverslaget, 
slik det fremgår av Transportetatenes forslag til NTP 2014-20231, er på 1 900 mill 2012-kr. 
Usikkerheten i kostnadsoverslaget oppgis å være 25%. 
 
Utbyggingsstrekningen Eggemoen – Olum er om lag 12 km lang og strekningen tenkes utbygget i 
én etappe. Utbyggingstrekningen ligger hovedsakelig i Oppland fylke og Jevnaker kommune, men 
første del av strekningen (ca. 1,5 km fra Eggemoen) ligger i Buskerud fylke og Ringerike 
kommune. Trafikksituasjonen på dagens E16 gjennom Jevnaker er ikke tilfredsstillende i forhold 
til trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for de som bor og ferdes langs vegen. 
Trafikksituasjonen er nærmere omtalt i kapittel 4.  
 
Det legges opp til en helt ny vegtrasé på hele strekningen, slik at eksisterende veg får status som 
lokalveg.  
 

                                                
1 Transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 ble overlevert regjeringen i 29.02.2012 og har vært på høring. Endelig 

forslag til NTP legges frem for Stortinget av regjeringen.   
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Oversiktskart for utbyggingsstrekningen Eggemoen – Kleggerud – Olum 
 
Det er foreslått avsatt 80 millioner til tiltak på dagens veg som en del av vegpakken for ny veg. 
Tiltakene skal bidra til en mer trafikksikker veg hvor gående og syklende gis prioritet foran 
gjennomfartstrafikk. På dagens veg mangler det tilbud til gående og syklende på lange strekninger. 
Stort sett mangler også parallell lokalveg og dagens trasé går gjennom Jevnaker sentrum og 
boligområdene på Toso. Det er i dag en rekke direkte avkjørsler til riksvegen, og mange av disse er 
uoversiktlige med dårlig geometrisk utforming. Det er også en rekke kryss på strekningen. 
Aktuelle tiltak på dagens riksveg er kryssforbedringer, gang- og sykkelveg, beplantning og 
fartsdempende tiltak. 
 
I perioden 2002 til 2011 ble det innrapportert 59 ulykker med personskade på strekningen 
Buskerud grense - Olum. De fleste ulykkene var utforkjøringer. Krysset Brugata x fv. 241, 
innkjøringen til glassverket og ved Østre Olimb peker seg ut som særlig ulykkesbelastede punkter.  
 
Hovedmålet for utbyggingen er: 

• Effektiv ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 

Hovedmålet er brutt ned i følgende delmål: 
• Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper på E16 
• Tilrettelegge for en positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker 
• Tryggere bomiljø langs eksisterende E16 
• Ta vare på stedlige kvaliteter og identitet 
• Et sammenhengende tilbud til syklende og gående 
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For å få en trafikksikker veg og hindre alvorlige trafikkulykker vil ny E16 bli bygd med 
forbikjøringsfelt og midtdeler (se vegsnitt). Det vil bli etablert toplanskryss på Olum (kryss 
mellom ny E16 og gammel E16/fv. 4) og ved Kleggerud (kryss mellom ny E16 og fv. 241).  
 

 
Vegsnitt 
 
Planprosesser 
Kommunedelplan for «Ny rv. 35 Kleggerud – Olum» ble vedtatt i Jevnaker kommunestyre 24. 
mars 2011. Den valgte traseen mellom Kleggerud og Olum ble en kombinasjon av alternativ 1 og 
3 i kommunedelplanen. Kommunestyret sluttet seg til forslaget om å utvide prosjektet til også å 
omfatte strekningen fra Eggemoen i Ringerike kommune til Kleggerud i Jevnaker. Det pågår nå 
arbeid med reguleringsplan for strekningen Kleggerud – Olum i regi av Statens vegvesen. Vedtatt 
reguleringsplan ventes å foreligge i første halvår 2013.  
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Eggemoen – Kleggerud er oversendt 
de berørte kommunene for politisk behandling og påfølgende offentlig ettersyn. I 
kommunedelplanen beskrives også planlagt oppgradering av fv. 241, som følge av at denne blir 
tilførselsveg til Jevnaker fra nytt kryss E16 x fv. 241. Oppgraderingen omfatter blant annet 
breddeutvidelse av dagens veg, samt etablering av fortau og gang-/sykkelveg langs deler av 
strekningen.  
 
Reguleringsplan for tiltak på eksisterende E16 forventes oversendt kommunene i 1. kvartal 2013. 
 
 
3. Lokalpolitisk behandling 
Jevnaker kommune har tidligere sluttet seg til at mulighetene for delvis bompengefinansiering av 
E16 (tidl. rv. 35) Jevnaker – Olum skulle utredes. 16. desember 2004 fattet kommunestyret i 
Jevnaker vedtak i en sak om å starte arbeidet med en bompengeutredning for rv. 35. Utbygging av 
strekningen Jevnaker – Olum ble behandlet i Nasjonal transportplan 2006-2015 og Stortingets 
behandling av denne. Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak med bl.a. følgende ordlyd: 
 
”…. Kommunestyret ser positivt på at nettverket ”En Bedre Ring 4” igangsetter arbeidet med en 
bompengeutredning for rv. 35.” 
 
Utbyggingsstrekningen er som tidligere nevnt utvidet til også å omfatte strekningen mellom 
Eggemoen og Jevnaker/Kleggerud, men saken har ikke tidligere vært til behandling i Ringerike 
kommune. Med bakgrunn i dette tar Statens vegvesen, med dette dokumentet, sikte på ny 
prinsipiell behandling i berørte kommuner og fylkeskommuner. 
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4. Trafikkgrunnlag 
Figuren under viser trafikktall fra tellinger i 2011 på E16 og utvalgte sideveger.  

 
ÅDT på dagens E16 og øvrige fylkesveger i området. Trafikktall fra tellinger i 2011 
 
Dagens trafikkbelastning (årsdøgntrafikken) på utbyggingsstrekningen varierer fra omlag 9000 ved 
Hadeland glassverk (mellom Jevnaker og Toso) til omlag 5400 på det laveste ved parsellslutt på 
Olum/Bekkehallum. Fv. 241 Ringeriksvegen/Hadelandsvegen, som går parallelt med E16 på 
østsiden av Randselva, har en ÅDT på ca. 2800. Fv. 245, som går langs vestsiden av Randsfjorden 
nordover fra Jevnaker, har en ÅDT på ca. 800. Fv. 240, som går nordover langs østsiden av 
Randsfjorden, har en ÅDT på ca. 1300. 
 
Andelen tunge biler på E16 har i tellepunktet på fylkesgrensen ligget på vel 12% de senere år. 
Våren 2011 ble det gjennomført en omfattende trafikkundersøkelse i Jevnakerområdet. 
Vegkantintervju ble utført ved Buskerud grense og Prestmoen på daværende rv. 35, samt ved 
Åsbygda på fv. 241. På bakgrunn av undersøkelsen ble andelen gjennomgangstrafikk på 
strekningen beregnet å være 40-45%.  
 
Prognose for årlig trafikkvekst iht. NTP-prognose for Oppland er som vist i tabell 1. 
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Tidsperiode 
Lette Tunge 

Snittvekst 88 % 12 % 
2011-2014 0,9 % 2,3 % 1,07 % 
2015-2020 0,9 % 2,0 % 1,03 % 
2021-2030 0,9 % 2,2 % 1,06 % 
2031-2040 0,7 % 1,6 % 0,81 % 

Tabell 1: Prognose for årlig trafikkvekst for Oppland. 
 
Trafikkberegninger 
For å anslå effekten av bompengeinnkreving på ny E16 og tilstøtende veger har Statens vegvesen 
gjennomført flere runder med trafikkberegninger i regional transportmodell (RTM). Gjennom 
trafikkberegninger simuleres trafikkendringer (endringer i kjøremønster, bortfall av reiser med 
mer) som følge av bompengeinnkreving. Trafikkberegninger i RTM gir en trafikkfaglig 
tilnærming og reduserer elementet av «synsing».  
 
I trafikkberegningene er det lagt til grunn nye toplanskryss ved Olum og Kleggerud og det er 
forutsatt tiltak på fv. 4 ved Olum.   
 
 
5. Bomkonseptene 
Totalt 9 bomkonsept har blitt vurdert, og det har blitt gjennomført både trafikkberegninger og 
bomtakstberegninger for de fleste konseptene. Statens vegvesen har etter en vurdering av de ulike 
bomkonseptene her valgt å presentere to konsept (se kapittel 5.1 og 5.2), med en anbefaling 
(kapittel 5.3). De øvrige bomkonseptene har blitt forkastet etter vurderinger av trafikkgrunnlag, 
nødvendige bompengesatser og på bakgrunn av kommunenes tilbakemeldinger. Vi har kort 
redegjort for de forkastede bomkonseptene i kapittel 5.4.  
 
Fv. 241, eksisterende E16, fv. 240 langs østsiden av Randsfjorden og fv. 4 ved Olum utmerker seg 
som de mest aktuelle omkjøringsvegene ved innføring av bompengeavgift på ny E16. 
 
5.1 Konsept 1 – To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 
Som figuren under viser innebærer dette bomkonseptet toveis bompengeinnkreving i to bomsnitt 
ved Eggemoen og Olum nord. Konseptet forutsetter omlegging av vegtraseen ved bomsnittene slik 
at man kan fange opp både gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker. Det legges ikke til 
grunn bompengeinnkreving på sidevegene i dette konseptet.  
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Bomkonsept 1 
 
Resultat fra trafikk- og finansieringsberegninger 
Vegvesenet har utført trafikk- og bompengeberegninger for bomkonsept 1 og resultatene fremgår 
av tabell 2. Trafikken er angitt som ÅDT på 2018 nivå, mens bomtakstene er oppgitt som 2012-kr. 
 

Bomsnitt ÅDT ny E16 
uten bom 

Beregnet ÅDT  
med bom 

ÅDT-endring (i %) 
pga. bomavgift 

Bomtakst,  
lett bil 

Eggemoen 9 600 3 200 - 6 400 (-67%) 40 – 50 kr 
Olum nord 7 660 5 450 - 2 210 (-29%) 40 – 50 kr 
Fv. 241 - 

Fylkesgrensen 
3 760 7 200 + 3 440 (+91%) 0 kr 

Tabell 2: Resultater av trafikk- og bompengeberegninger for konsept 1 
 
Vurdering 
Bomstasjonene vil i utgangspunktet fange opp mye trafikk ettersom omleggingen av vegtraseen 
gjør at det ikke blir mulig å benytte dagens riksveg som omkjøringsrute. Nytteprinsippet, som sier 
at det primært er de som har nytte av den nye vegen som skal betale for den, ivaretas ved at både 
gjennomgangstrafikk og trafikk til/fra Jevnaker vil måtte betale bomavgift. Konseptet fritar i stor 
grad lokaltrafikk rundt Jevnaker fra betaling av bomavgift, mens gjennomgangstrafikken (som vil 
ha mest nytte av vegen) må betale i begge bomsnitt.  
Til tross for traséomlegging både ved Eggemoen og Olum viser trafikkberegningene en stor 
trafikkavvisning ved innføring av bompenger. Trafikkavvisningen blir særlig stor ved bomsnittet 
på Eggemoen der 2/3 av trafikken forsvinner, jf. tabell 2. Ca. 1/3 av trafikken som forsvinner fra 
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E16 finner vi igjen på fv. 241 der man kan forvente en dobling av dagens trafikk. 
Trafikkberegningene viser at den siste tredjedelen av trafikkavvisningen hovedsakelig skyldes 
bortfall av bilreiser. Vegvesenet gjør oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til denne type 
trafikkberegninger. 
 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
Av hensyn til gjennomgangstrafikken kan det bli aktuelt å vurdere timesregel og/eller månedlig 
passeringstak. Disse tiltakene, som diskuteres nærmere i kapittel 7, vil medføre en ytterligere 
reduksjon i betalende trafikk og høyere bomtakster. 
 
 
5.2 Konsept 2 - To bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 + 

bom på fv. 241 sør for nytt kryss 
Konsept 2 er identisk med konsept 1, men med en bom også på fv. 241 ved kommune/-
fylkesgrensen rett sør for nytt toplanskryss (E16 x fv. 241). Tiltak på fv. 241, som beskrevet i 
kapittel 2, kan berettige et bomsnitt på fv. 241 syd for nytt toplanskryss (ved fylkesgrensen).  
 

 
Bomkonsept 2 
 
Resultat fra trafikk- og finansieringsberegninger 
Tabell 3 viser beregnet bortfall av trafikk og bomtakstnivå i bomkonsept 2. Trafikken er angitt 
som ÅDT på 2018 nivå, mens bomtakstene er oppgitt i 2012-kr.  
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Bomsnitt ÅDT ny E16 
uten bom 

Beregnet ÅDT 
med bom 

ÅDT-endring (i %) 
pga. bomavgift 

Bomtakst,  
lett bil 

Eggemoen 9 600 6 130 - 3 470 (-36%) 20 – 30 kr 
Olum nord 7 660 5 570 - 2 090 (-27%) 20 – 30 kr 
Fv. 241 - 

Fylkesgrensen 
3 760 3 180 - 580 (-15%) 20 – 30 kr 

Tabell 3: Resultater av trafikk- og bompengeberegningene for konsept 2 
 
Vurdering 
Dette konseptet vil, i tillegg til å fange opp mye trafikk, også hindre trafikklekkasje til fv. 241. 
Tabellen viser en betydelig mindre reduksjon i trafikkgrunnlaget som følge av 
bompengeinnkreving enn i konsept 1. Det er i bomsnittet på Eggemoen man ser den store 
endringen ved at nå ca. 1/3 av trafikken forsvinner sammenlignet med 2/3 i bomkonsept 1. Dette 
skyldes nesten utelukkende det nye bomsnittet på fv. 241 som gjør denne vegen til en mindre 
attraktiv omkjøringsrute. Bommen på fv. 241 gjør også at samlet trafikkgrunnlag (betalende 
trafikk) blir høyere i konsept 2, hvilket igjen gir lavere bomtakster.  
 
En utfordring med bomstasjonen på fylkesgrensen er at den kan skape en ny lokal barriere for 
beboere langs fv. 241 på Buskerudsiden (Åsbygdaområdet) som har Jevnaker som nærmeste 
lokalsentrum. Også for dette konseptet bør timesregel/månedlig passeringstak utredes nærmere.  
 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
 
5.3 Andre vurderte bomkonsept 
I tillegg til de to ovennevnte bomkonseptene har Statens vegvesen vurdert ytterligere syv konsept 
som alle har blitt forkastet etter vurderinger av trafikkgrunnlag, nødvendige bompengesatser 
og/eller som en konsekvens av tilbakemeldinger fra kommunene. Vi vil her kort beskrive de 
forkastede alternativene og årsakene til at de har blitt forkastet.  
 
Bomkonsept 3 - Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 
I dette bomkonseptet ble det kun forutsatt bompengeinnkreving i to bomsnitt på ny E16 ved 
Randselva og Olum syd. Den viktigste grunnen til at dette konseptet har blitt forkastet er at man 
vil fått høye bomtakster og lite trafikk på ny E16 på grunn av de avgiftsfrie 
omkjøringsmulighetene. Konseptet vil i praksis også påføre gjennomgangstrafikken hele 
regningen for den nye vegen, selv om denne trafikken kun utgjør ca. 40-45% av den totale 
trafikken på utbyggingstrekningen.  
 
Bomkonsept 4– Enveisinnkreving i to bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel E16 
Konsept 4 er som konsept 1 (se kapittel 5.1), men med enveisinnkreving av bompenger. Konseptet 
ble forkastet som følge av at den fanget opp lite trafikk, noe som igjen ville kreve meget høye 
bomtakster for den gjenværende trafikken. 
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Bomkonsept 5 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 + bom ved Toso nord 
I dette konseptet ble det, i likhet med i konsept 3, lagt opp til toveisinnkreving i to bomstasjoner 
som kun fanger trafikk på ny E16. I tillegg forutsettes det at det anlegges en bomstasjon nord for 
Toso på gammel E16 for å gjøre denne vegen til en mindre attraktiv omkjøringsrute. 
Bomkonseptet ble vurdert som mindre godt fordi den betydelige trafikkstrømmen mellom 
Jevnaker/Toso og Buskerud ville sluppet å betale bomavgift. I tillegg ville bommen nord for Toso 
skapt skjevheter i forhold til hvem som måtte betale innenfor Jevnaker kommune.  
 
Bomkonsept 6 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner som fanger trafikk både på ny og gammel 

E16 + bom ved Toso nord 
Konsept 6 er som konsept 5, med den forskjellen at bommene på E16 her ville fanget trafikk både 
på ny og gammel E16. Konsept er således det samme som konsept 1, men med en bom på gammel 
E16 i tillegg. Dette konseptet ville fanget mye trafikk, men bommen nord for Toso vil, som 
tidligere nevnt, skapt skjevheter i forhold til hvem som måttet betale innenfor Jevnaker kommune. 
Jevnaker kommune har også vært klare på at det ikke er ønskelig at det jobbes videre med dette 
konseptet.  
  
Bomkonsept 7 – Toveisinnkreving i to bomstasjoner på ny E16 + bom på fv. 241 ved 

fylkesgrensen 
Konsept 7 er som konsept 2 (se kapittel 5.2), med unntak av at bommene i dette alternativet kun 
ville fanget trafikk på ny E16. I praksis har dette konseptet mange likhetstrekk med bomkonsept 3 
og således også de samme problemene. Muligheten for å slippe å betale på gammel E16 gjør at 
man får høye bomtakster og lite trafikk på ny veg. Gjennomgangstrafikken på ny E16 og brukere 
av fv. 241 ville i praksis måttet ta hele regningen for den nye vegen.  
 
Bomkonsept 8 – Bomring med enveisinnkreving av bompenger 
I bomkonsept 8 vurderte man mulighetene for en bomring rundt Jevnaker tettsted med 
enveisinnkreving av bompenger på alle innfartsveier. Dette ville bety 5 bomsnitt på henholdsvis 
E16 ved parsellstart på Eggemoen, fv. 241 ved fylkesgrensen, fv. 245 ved Nordby, fv. 240 ved 
Vang og E16 ved parsellslutt ved Olum.  
 
Den viktigste årsaken til at konseptet har blitt forkastet er usikkerhet knyttet til om 
bomringkonseptet vil være i tråd med nytteprinsippet. Bomstasjonene på fv. 240 og fv. 245 vil 
være løsrevet fra prosjektstrekningen og trafikantene på disse vegene får liten/ingen nytte av 
prosjektet. I tillegg har trafikk- og bompengeberegninger vist at konseptet vil fange opp mindre 
betalende trafikk enn mange andre konsept på grunn av enveisinnkreving og høye bomtakster. 
 
Bomkonsept 9 – Bomring med toveisinnkreving av bompenger 
Dette konseptet er det samme som konsept 8, men med toveisinnkreving av bompenger. 
Timesregel og månedstak er forutsetninger for bomringskonseptene, og ved bruk av timesregel og 
månedstak vil man med dette konseptet oppleve en større inntektsreduksjon enn for øvrige 
bomkonsept. Som nevnt i vurderingen av bomkonsept 8 er det tvilsomt om trafikantene på fv. 240 
og fv. 245 vil ha nytte av ny E16 og konseptet er derfor tvilsomt i forhold til nytteprinsippet.  
 
 
5.4 Anbefaling 
Med tanke på å oppnå et akseptabelt nivå på bomtakstene vil Statens vegvesen anbefale at 
bomkonsept 1 forkastes og at det gis tilslutning til videre arbeid med bomkonsept 2. Konsept 1 gir 
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en uheldig overføring av trafikk fra ny E16 til fv. 241. I og med at fv. 241 også bygges ut som 
tilførselsveg på strekningen fra nytt kryss med E16 og inn til Jevnaker sentrum, kan et bomsnitt på 
denne vegen forsvares. 
 
6. Forslag til finansieringsopplegg 
Bompengeopplegg 
Det er forutsatt innkreving av bompenger i begge kjøreretninger både i bomkonsept 1 og 2 og det 
legges opp til lik takst i bomsnittene. Bompengeinnkrevingen vil være basert på AutoPass-
systemet. Utstyret (antenner, kamera etc.) plasseres på stolper langs vegen.  
 
Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis 
fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer. Det vil også være mulig å 
betale kontant og anonymt etter passering av bomstasjonen i nærliggende bensinstasjoner som har 
avtale med bomselskapet.  
Det er lagt til grunn etterskuddsinnkreving i 15 år fra vegåpning. I finansieringsberegningene har 
vi lagt til grunn 2018 til 2032 som innkrevingsperiode.  
 
Takst- og rabattordning 
Foreløpig beregnede bomtakster er vist for hvert bomkonsept i kapittel 5.1 og 5.2. Det vil bli gitt 
10% rabatt til alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke.  
 
Det har betydning for inntektene og dermed fastsetting av bomtakstene hvor stor andel av 
trafikantene som vil benytte seg av rabattordningen. Basert på erfaringer fra andre 
bompengeprosjekt er det i bompengeberegningene antatt at 65% av trafikantene vil betale med 
elektronisk brikke.  
Tunge kjøretøy (over 3 500 kg) vil betale dobbelt takst og basert på trafikktellinger på 
fylkesgrensen av dagens riksveg har vi lagt til grunn 12% tunge kjøretøy. 
 
Finansiering 
Utbyggingskostnadene beregnet til ca. 1 900 mill. 2012-kr. Usikkerheten er på 25% og 
hovedårsaken til den store usikkerheten er kostnader knyttet til ny bru over Randselva. Det vil 
foreligge et sikrere kostnadsoverslag når kommunedelplan for første del av strekningen 
(Eggemoen – Kleggerud) er utarbeidet og vedtatt.  
 
Den statlige rammen er økt med 500 mill. (fra 120 til 620 mill.) i etatenes forslag til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2014-2023, slik at statlig andel nå er ca 33%. Den statlige rammen vil bli lagt 
gjennom Stortingets behandling av NTP 2014-2023, det samme gjelder tidspunkt for oppstart. Ut 
fra planfremdrift er tidspunkt for anleggsstart tidligst 2015. 
 
Fv. 4 
Det forutsettes tiltak på fv. 4 øst for nytt toplanskryss ved Olum for å unngå at denne skal fremstå 
som en aktuell omkjøringsrute.  
 
Øvrige forutsetninger 
Følgende øvrige forutsetninger til grunn for bompengeberegningene: 

• Lånerente = 6,5% og innskuddsrente = 2% 
• Årlig prisvekst = 2,5%. Dette inkluderer også anleggskostnader, driftskostnader og 

bomtakster 
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• Trafikkvekst iht. NTP-prognose for Oppland 
• Innkrevings-/driftskostnader per bomstasjon er satt til 5 millioner per år. 
• 4 % reduksjon i trafikkgrunnlag som følge av avgiftsfritak, bortfall av reiser, uleselige 

skilt, utenlandske kjøretøy m.m. 
 

7. Andre vurderte forutsetninger 
Statens vegvesen har også vurdert effekten av innføring av trippel takst for tunge kjøretøy, 
innføring av timesregel og et månedlig passeringstak. 
 
Trippel takst for tunge kjøretøy 
Beregninger viser at dersom det innføres trippel takst for tunge kjøretøy kan vi forvente en 
bomtakstreduksjon for lette kjøretøy på ca. 5-10%.  
 
Timesregel 
Ved innføring av timesregel (én avgiftsbelagt bompassering per klokketime) må det forventes en 
reduksjon i andelen betalende trafikk på ca. 20% som en konsekvens av at gjennomgangstrafikken 
(som utgjør ca. 40% av trafikken på strekningen) da kun må betale i ett av bomsnittene. Innføring 
av timesregel vil medføre økte bomtakster.   
 
Månedlig passeringstak 
Et månedstak innebærer at bilistene blir fritatt fra å betale for bompasseringer over et gitt antall 
passeringer. Det er vanlig at månedstaket ligger på 40 til 60 passeringer. Innføring av månedlig 
passeringstak vil medføre bortfall av noe betalende trafikk og således noe høyere bomtakster. I 
retningslinjene for passeringstak er det forutsatt at et passeringstak ikke kan settes lavere enn 40 og 
at det maksimalt skal gi et inntektsbortfall på 7%.  
 
 
8. Forslag til vedtak 
Statens vegvesen oversender det foreliggende notat til uttalelse i Ringerike, Jevnaker, Lunner og 
Gran kommuner, samt til påfølgende behandling i Buskerud og Oppland fylkeskommuner. Statens 
vegvesen har utarbeidet følgende forslag til vedtak: 

………………………………… slutter seg til at det jobbes videre med delvis 
bompengefinansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i tråd med bomkonsept 2 som 
anbefalt av Statens vegvesen.  
 
 
9. Videre prosess 
Dersom kommunene og fylkeskommunene nå slutter seg til at Statens vegvesen jobber videre med 
opplegget for delvis bompengefinansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum blir den videre 
saksgangen som følger: 

1. Når godkjente reguleringsplaner foreligger for hele prosjektet vil Statens vegvesen fremme 
et endelig forslag til delvis bompengebasert finansieringsløsning ovenfor de berørte 
kommuner og fylkeskommuner.  



  
 
 

13/13 

Arkiv ref.: O:\1\Prosjekt\13120 Prosjekt Vestoppland\00. Prosjekt Vestoppland (felles hele prosjektet)\09. Bompenger 

alle delprosjekt\01 Bomprosjektene\03. Rv. 35 Eggemoen-Olum\01 Prinsippvedtak\E16 Jevnaker. Prinsippnotat 

22.10.2012.docx 

2. Hvis det endelige forslaget får tilslutning i kommunene og fylkeskommunene, vil dette 
danne grunnlag for utarbeidelse av en Stortingsproposisjon om bompengeinnkreving for ny 
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum.  

3. Siden kostnadsrammene ligger over 750 mill. kr må det gjennomføres ekstern 
kvalitetssikring (KS2) som må være godkjent før bompengeproposisjonen blir fremmet for 
Stortinget.  

4. Når Stortinget har godkjent Stortingsproposisjonen, kan anleggsarbeidene starte. 



Region øst

907 78 486
vidar.olderkjar@vegvesen.no
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