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Notat 

Til: Kontaktutvalget Miljøpakken Saksbehandler: Sari Wallberg 

Fra: Vegdirektoratet Tlf saksbeh.  41269421 

Kopi til:  Vår dato: 091219 

 

Hva innebærer bompengeavtalen for byvekstavtalen i 

Trondheimsområdet? 

Kort om bompengeavtalen 

Regjeringens bompengeavtale datert 23. august 2019 innebærer økt statlig bidrag til 

Trondheimsområdet. Det statlige bidraget til Metrobuss øker fra 50 til 66 pst., dvs. 60 mill. 

kr årlig i perioden 2020-2029. Halvparten av disse midlene skal gå til reduserte bomtakster 

og halvparten til økt kollektivsatsing. I tillegg gis det et statlig bidrag på 50 mill. kr årlig til 

reduserte kollektivtakster i perioden 2020-2029. Betingelsen er at nullvekstmålet nås. 

Ny byvekstavtale for Trondheim trådte i kraft i juni 2019. Det er derfor aktuelt å inngå en 

tilleggsavtale om bompengeavtalen dersom lokale parter takker ja til avtalen. 

Bompengeavtalen skal sees som en helhet, det er ikke mulig å forhandle om enkelte 

elementer fra denne avtalen. 

Et videreutviklet nullvekstmål skal avklares i løpet av 2019. I brev om regjeringens 

oppfølging av bompengeavtalen (datert 14. november 2019) står det at videreutviklet 

nullvekstmål ikke vil ha betydning for signert avtale i Trondheimsområdet. Vi legger likevel 

til grunn at et videreutviklet nullvekstmål vil gjelde dersom lokale parter takker ja til 

regjeringens bompengeavtale. Dette vil vi komme tilbake til når videreutviklet nullvekstmål 

er avklart.  

Følgende betingelser må være på plass for å inngå en tilleggsavtale:  

- Lokale parter må gi en skriftlig tilbakemelding om hvordan de forholder seg til statens 

tilbud på bakgrunn av regjeringspartienes bompengeavtale.  

- Bruken av midler til reduserte bomtakster, økt kollektivsatsing og reduserte 

kollektivtakster må konkretiseres og omtales i avtalen. 

- Prosjektene i Miljøpakkens portefølje må framgå i prioritert rekkefølge. 

Statlige programområdemidler til gange-, sykkel- og kollektivtiltak  

I gjeldende byvekstavtale 2019-2029 er det avsatt 3 686 mill. 2019-kr til gang-, sykkel og 

kollektivtiltak på riksveg.  I forslag til statsbudsjett 2020 er det åpnet for økt fleksibilitet for 

bruk av statlige midler på fylkeskommunalt og kommunalt ansvarsområde innenfor 
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byvekstavtalen. Midlene kan også brukes til kommunale og fylkeskommunale gange-, -

sykkel- og kollektivtiltak. Det er forutsatt at bruken blir avgrenset til investeringer, og at en 

slik prioritering blir vurdert som mer kostnadseffektiv/samfunnsøkonomisk lønnsom, eller 

øker måloppnåelsen i avtalen sammenlignet med riksvegtiltak.  

 

I forbindelse med rullering av handlingsprogrammet våren 2020 må de aktuelle gang-, 

sykkel- og kollektivtiltakene konkretiseres og prioriteres. Statens vegvesen vil utvikle et 

system som sikrer at vurderingskriteriene for fordeling av post 30-midlene blir ivaretatt og 

som sikrer gode rutiner for oppfølging innen 1. april 2020. 

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder 

Det er opprettet en budsjettpost statsbudsjettet (kap. 1330 post 66) som er gitt betegnelsen 

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder. Med unntak av belønningsmidlene er 

post 66 knyttet til regjeringspartienes bompengeavtale.  

En forutsetning for økt tilskudd som følge av bompengeavtalen et at nullvekstmålet nås. Det 

er også en forutsetning at lokale myndigheter og transportetatene sammen utvikler et 

system for rapportering som gir god oversikt over bruken av midlene. I tilleggsavtalen vil det 

legges til grunn at partene forplikter seg til å konkretisere et slikt rapporteringsopplegg 

senest 1. april 2020. Rapporteringsopplegget skal utvikles etter samme mal i de fire 

byområdene som har byvekstavtale.   

Tilskudd til reduserte bompenger og økt kollektivsatsing 

Regjeringspartienes bompengeavtaler innebærer at statlige bidraget til Metrobuss øker til 66 

prosent. Halvparten av det økte tilskuddet fra 50 til 66 prosent skal øremerkes reduserte 

bompenger, og halvparten skal øremerker bedre kollektivtilbud. Dette skal skje etter en lokal 

prioritering.  

I tiårsperioden er det beregnet at tilskuddet til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud 

i Trondheimsområdet vil bli på om lag 600 mill. 2020-kr – fordelt med om lag 300 mill. kr til 

reduserte bompenger og om lag 300 mill. kr til bedre kollektivtilbud. Det statlige bidraget 

målt i kroner står ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen blir 

redusert.  

Metrobussen ligger til grunn for beregningen av tilskuddet på denne posten, men den delen 

av tilskuddet som utgjør økningen av fra 50 til 66 prosent vil bli utbetalt fordelt over 

tiårsperioden 2020-2029, uavhengig av framdrift for prosjektet.  

Det er lagt opp til at disse midlene overføres til fylkeskommunen. Når det gjelder delen som 

går til reduserte bompenger må disse benyttes til å rekvirere mindre bompenger til 

fylkeskommunale prosjekter enn forutsatt. Den reduserte bompengebruken som følge av 

dette må komme bilistene til gode i form av mindre bompengebelastning. 

Bruken av midlene (kollektivsatsing og bomtakstreduksjon) må konkretiseres og omtales i 

tilleggsavtalen.  
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Tilskudd til reduserte kollektivtakster  

I regjeringspartienes bompengeavtale er det lagt opp til en årlig bevilgning på 300 mill. kr til 

reduserte kollektivtakster i de store byene. Alle de ni byområdene som er omfattet av 

ordningen med byvekstavtale, får en del av dette tilskuddet. Trondheimsområdet tilbys 50 

mill. 2020-kr årlig i tilskudd til reduserte kollektivtakster, dvs. 500 mill. kr i tiårsperioden 

2020-2029. Statens vegvesen legger til grunn at det ikke er mulig å bruke disse midlene til 

økt ruteproduksjon siden de er øremerket reduserte takster. Det må synliggjøres hvordan 

disse midlene brukes og kommer kollektivtrafikantene til gode. Bruken av midlene må 

konkretiseres og omtales i tilleggsavtalen. 

Kostnadskontroll og porteføljestyring  

Inntektene fra det statlige bidraget og bompenger danner, sammen med lokale bidrag, den 

økonomiske rammen for en prosjektportefølje. Dersom kostnadene i porteføljen overskrider 

forventede inntekter, vil staten legge stor vekt på å redusere kostnadene i pakka. Ev. 

kostnadsøkning etter fastsatt styrings- og kostnadsramme i enkelte prosjekter og/eller 

inntektssvikt skal håndteres i den løpende porteføljestyringen, og ikke gjennom økte takster 

og/eller forlenging av innkrevingen. Det skal altså dokumenteres at inntektene kan 

finansiere alle prosjekter. Prosjektene må også gå fram i prioritert rekkefølge.  

Det vil ikke være aktuelt framover å legge fram reviderte pakker for Stortinget utelukkende 

for å dekke kostnadsøkning eller inntektssvikt som følge av lavere trafikk enn forutsatt.  

 


