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Forslag til omlegging av takst- og rabattsystem fv. 255 Gausdalsvegen 

Vi viser til våre brev av 30.6.2016, 21.7.2017, og 14.11.2017 vedrørende omlegging av takst- og 

rabattsystemet i igangsatte bompengeprosjekter. Den 14.12.2017 behandlet kommunestyret i 

Gausdal kommune revidert forslag til omlegging av takst- og rabattsystem, og fattet følgende 

vedtak:  

 

1. Kommunestyret vil beholde dagens rabattsystem for bompengeinnkreving på fv. 255 

Gausdalsvegen.  

 

2. Dette begrunnes med at dagens system er godt innarbeida, og at det gjenstår relativt kort tid av 

innkrevingsperioda. Mange av de som har kjøpt maks. rabattkort vil komme dårligere ut. 

Transportnæringen i kommunen vil også med nytt system få en belastning som er 

konkurransevridende i forhold til aktører i andre områder.  

 

Dagens sentralsystem (CS) utløper i 2019, og de regionale bompengeselskapene og Statens 

vegvesen arbeider med å utvikle ett system som skal erstatte dagens løsning. Vegfinans har 

planlagt overføring av alle sine selskaper til nytt system i løpet av 2019. Pr januar 2019 er det 3 

selskaper som ikke har vedtatt å gå inn i de regionale selskapene. I Region øst er det kun 

Gausdalsvegen som ikke har vedtatt å avvikle forskuddsbasert innkreving. For prosjekter som 

velger å opprettholde forskuddsbaserte rabatter vil det måtte opprettes en særordning. Se vedlagte 

dokument fra Vegfinans om takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen. Kostnadene til denne 

løsningen må deles på de prosjekter som velger å opprettholde særordningen med forskudd.  

 

Status for bompengeselskapets økonomi: 

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS er ansvarlig for innkreving på strekningen.  

 

Regnskapstall for 2017 (forventet 2018 i parentes):  

 

- Driftsinntekter:     kr. 29.622.000 (30.000.000) 

- Driftskostnader eksl. avskrivninger:  kr. 2.650.000 (2.700.000) 

- Langsiktig gjeld:     kr. 119.700.000 (100.000.000) 
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- Vektet effektiv lånerente inkl. sikring:  5,19 % (4 %) 

- Gjennomsnittlig antall passeringer pr. døgn:  4.775 (4.773) 

- Forventet nedbetalingstid:    2022  

 

Til sammenligning av gjennomsnittlig antall passeringer pr døgn, var forutsatt årsdøgntrafikk som 

var lagt til grunn i St. prp. nr. 35 (2006-2007) omregnet til 2017-nivå på 4.537. Den reelle 

trafikken er altså noe høyere enn forutsatt.  

 

Videre hadde bompengeselskapet en rentesikringsavtale på 5,5% på 75 mill. kr av prosjektets 

gjeld som i sin helhet ble avsluttet i desember 2017. Dette gir grunn til å tro at selskapets gjeld vil 

ha en vesentlig lavere rente fra og med 2018. 

 

Sentralsystem: 

I anbudet på ny systemløsning ligger ikke forskuddsbasert innkreving inne som en standard 

funksjon, men som en opsjon med en utviklingskostnad på ca. 6 mill. kr, samt 510.000 kroner i 

årlige driftsutgifter per år.  

 

Ettersom forskudd ikke er en standard funksjon i systemløsningen, oppgir det regionale 

bompengeselskapet at dette er ett tillegg som må utvikles etter at den standardiserte løsningen er 

på plass. Det forutsettes at samtlige selskaper i Vegfinans overføres fra dagens CS samtidig. 

Dermed vil dette føre til at man må forlenge dagens løsning med ca. et halvt år. Dagens system 

har en årlig fastpris på 30 mill. kr, samt transaksjonskostnader forbundet med passeringer. Dette 

er kostnader som vil bli belastet Gausdalsvegen i sin helhet.  

 

Videre uttaler det regionale bompengeselskapet «Ut i fra risikobildet for operatørprosjektet anser 

vi det mest hensiktsmessig at prosess for forskuddsfakturert rabattordning videreføres i nåværende 

systemløsning, CS Norge». Dette innebærer at det etter 2020 ikke vil være noe tilgjengelig 

sentralsystem med systemstøtte for ordningen som i dag benyttes for Vegfinans Gausdalsvegen 

AS.  

 

En videreføring av forskuddsbasert fakturering vil altså minimum medføre en ekstrakostnad på 

15-20 mill. kr for forlengelse av dagens system, utviklingskostnader i området 6 mill. kr, 510.000 

kroner i årlig vedlikehold av funksjonen, samt usikkerheten dette medfører for overføring av 

samtlige selskaper i det regionale bompengeselskapet.  

 

Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg:  

Innkreving på strekningen startet opp 19.10.2009. Det er en bomstasjon på fv. 255 ved Fåberg 

kirke og en bomstasjon på fv 315 ved Lundgård. Det er lagt til grunn etterskuddsvis 

tovegsinnkreving i automatiske bomstasjoner. Gjennomsnittlig passeringsinntekt var i 2017 16,34 

kroner.  
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Dagens takst- og rabattstruktur:  

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

  Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering 

0 % - 21,00 - 42,00 

30 % 735 14,70 1470 29,40 

40 % 4410 12,60 8820 25,20 

50 % 7350 10,50 14700 21,00 

Tabell 1: Dagens takst- og rabattstruktur i 2013-kr 
 

For øvrig gjelder takstretningslinjene for bompengeprosjekter. Dato for siste takstendring var 

1.7.2013. Med noe høyere trafikk enn forutsatt og fortsatt løpende prisjustering av 

bompengetakstene i tråd med veksten i konsumprisindeksen, samt lavere lånerente enn forutsatt, 

forventer vi at selskapets gjeld er nedbetalt i år 2022, etter 13 års innkreving. Her er det ikke tatt 

høyde for kostnader og anskaffelse av eget system for å håndtere forskuddsbaserte rabatter, noe 

som vil forlenge innkreving med om lag 8-12 måneder.  

 

Forslag til nytt takst- og rabattsystem: 

Det foreslås å endre rabatten pr passering til 20 pst. for takstgruppe 1. Rabatt forutsetter gyldig 

AutoPASS-avtale og brikke. I takstgruppe 2 gis det ingen rabatt.  

 

Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom 

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede inntekter 

ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag og 

at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene. Forslag til endret 

rabattsystem vil påvirke selskapets samlede inntekter, men ikke innebære at innkreving går utover 

de 15 år som er forutsatt i bompengeproposisjonen.  

 

Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med det regionale bompengeselskapet beregnet 

hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at forutsetningene skal være oppfylt. Det er tatt 

utgangspunkt i at ingen kjøretøygruppe skal ha høyere takst enn i dag. For å oppfylle 

forutsetningene nevnt over, må man ha en gjennomsnittlig passeringsinntekt på 12 kroner. I 

tabellen nedenfor tar vi utgangspunkt i dagens takster som ikke er prisjustert siden juli 2013. 

Takstene er avrundet til nærmeste hele krone. Ved endelig takstfastsettelse må disse takstene 

prisjusteres til gjeldende kroneverdi.  

 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Bomstasjon Fullpris Med avtale Fullpris 

Fv 255 Fåberg / Fv 315 Jørstadmoen 13,00 10,50 21,00 

Tabell 2: Forslag til ny takst- og rabattstruktur i 2013-kr 
 

Forslag til nytt takst- og rabattsystem vil føre til at ingen vil måtte betale mer for å passere 

bomstasjonene. Alle som i dag har mindre rabatt enn 50 % vil komme vesentlig bedre ut enn i 

dagens system, mens de som har 50 % prosent rabatt i dag vil slippe å betale inn forskudd. 

 

Ordningen medfører en noe lengre innkrevingstid i forhold til dagens situasjon, men det er 

beregnet at prosjektet med den nye takst- og rabattstrukturen vil være nedbetalt i 2024. Altså 

innenfor 15 år som forutsatt i proposisjonen.  
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Gausdal kommune har i brev av 2.9.2016 ytret ønske om å beholde dagens takst- og rabattsystem, 

men viser forståelse for ønsket om forenkling av systemene for landet totalt sett. Vi mener takst- 

og rabattsystemet som er foreslått ovenfor, gir positive effekter for samtlige trafikanter i Gausdal. 

 

Konklusjon  

I Prop. 1 S Tillegg 2 står følgende:  

«Utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i hvert enkelt 

prosjekt, uavhengig av rabattstruktur og at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 

dårligere ut enn i dag.» 

 

Endringene vi foreslår gjør at ingen må betale mer per passering enn i dagens system, selskapet 

vil ha samme rabatt som samtlige andre selskaper i regionen, og oppfylle ønsket om en 

standardisert nasjonal modell, og ingen vil måtte betale forskudd for å oppnå maksimal rabatt.  

 

Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling: 

Vi foreslår at Oppland fylkeskommune og de berørte kommunene Gausdal og Lillehammer så 

snart som mulig behandler og vedtar: 

- Å endre takst- og rabattstrukturen for strekningen Fv 255 Jørstad – Segelstad bru i 

Oppland fylke i tråd med Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne 

bompengeopplegget i dette saksfremlegget. 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 2 på side 3. Takstene må 

samtidig med endring prisjusteres til gjeldende kroneverdi. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 %. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1. oktober 2019. 

 

 

Virksomhetsstyring 

Med hilsen 

 

 

Trygve Elvsaas  

Avdelingsdirektør 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER 

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

 



,Vegfinans Gausdalsvegen

Statens vegvesen region øst

Postboks  1010  Nordre Ål

2605 Lillehammer

Drammen, 27. november 2018

Takst— og rabattsystem Gausdalsvegen

Det er for utbyggingsprosjektet fv. 255 Jørstad  — Segelstad Bru etablert en særskilt forskuddsbasert
rabattmodell som avviker fra det nye standardiserte takst- og rabattsystemet som behandlet i Prop.  1
S  Tillegg 2  (2015-2016) /  lnnst. 13  S  (2015-2016).

I regi av Vegdirektoratet ved Program for nye systemløsninger pågår det prosjekter for å erstatte

dagens sentralsystem CS Norge, det er i disse prosjektene  ikke  tatt høyde for forskuddsbaserte

rabatter.

Vegfmans har i sin anskaffelse av ny operatørløsning lagt inn en opsjon i løsningen for

forskuddsbaserte rabatter. Modellen skaper særskilte utfordringer for Operatørløsningen ved at

denne må forestå fakturering av forskuddsbetalinger og overvåke/dokumentere den løpende

avregningsstatus mot forskuddsfakturert saldi. Slik Vegfinans vurderer det vil iverksetting av
opsjonen innebære:

- Et "F&U" delprosjekt hvor systemprosess/funksjonalitet må utvikles fra bunnen av med

betydelig involvering fra  Vegfinans  i utvikling og test fasc.
- Betydelig risiko for å ikke lykkes med å utvikle en robust løsning for aktuell prosess.

— Potensielt påkrevde tilpasninger i datamodell for Autopass IP og Autopass HUB for å

ivareta et "nytt" fakturerings scenario.
- Økt risiko for gjennomføring av operatør prosjektet på kost og tid

- Operatørløsning vil i betydelig grad bli versjonert for å understøtte en prosess som skal fases

ut på mellomlang sikt.

Ut i fra risikobildet for operatør prosjektet anser vi det mest hensiktsmessig at prosess for forskudds

fakturert rabattordning videreføres i nåværende systemløsning, CS Norge.

Kontraktsperioden for CS Norge er ut 2019 med mulighet for å utløse en opsjon på ytterligere et år.

Kontrakten kan ikke forlenges ytterligere etter dette. I CS vil det være en risiko for at

Gausdalsvegen står igjen som eneste selskap og måtte dekke hele systemkostnaden.

Ve finans Gausdalsvegen AS

Postadr.:  Ing.  Rybergs gate 99 Tlf: 32 80 82 70 Org. nr.:  991 291 369

3027 DRAMMEN Faks:  32 83 12 22 E-Post:  vf@vegfinans.no



Vegfinans har derfor et behov for en avklaring rundt Gausdalsvegens fremtidige takst- og

rabattstruktur og ber Statens vegvesen utføre beregninger av alternative takst- og rabattmodeller
som er  i  henhold til de standardiserte takst- og rabattsystemene det vil  finnes  systemstøtte for.

Vegfinans kan opplyse om at trafikken siste 12 måneder (oktober 2017  — september 2018) fordeler

seg slik på de ulike rabattgruppene:

Rabattgruppe Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
Passen'nger uten rabatt 684 700 37 043

Passeringer med 30 % rabatt 280 665 2 960

Passeringer med 40 % rabatt 137 237 4 077

Passeringer med 50 % rabatt 465 229 47 507
Fritakspasseringer 49 761 16 051

Gausdalsvegen vil pr. 31.12.2018 ha en gjeld på ca. NOK 100 mill.
I beregninger for Vegfinans Gausdalsvegen AS er vår vurdering at effektiv rente kan settes på

følgende nivåer:

2019  — 2021  — 4%

2022  — 2023  — 5%

Med vennlig hilsen

Vegfmans Gausdalsvegen AS

Dan Isak Olsen
Drifissjef
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