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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med
bompenger. Nye Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for
strekningen på et senere tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle
endringer i trasevalg og/eller kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette
saksgrunnlag være avgjørende for antall bomsnitt og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39
mellom Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart
etter godkjent reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39
mellom Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis
vil det plasseres en sideveisbom på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av
form for trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner
og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i
lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1
som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i
takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.

7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr)
i de ulike bommene:
Fra
Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Til

Gjennomsnittstakst kr
Monan
19
Lohnelier
32
Døle bru
17
Mandal
25
Reibakken
39
Livold
29
Herdal
44
Røyskår
33
Vatlandstunnelen 34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er
gjeldende. Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet
og Vest-Agder fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt
anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger.
Nye Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere
tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer
i trasevalg og/eller kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være
avgjørende for antall bomsnitt og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39 mellom
Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom
Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en
sideveisbom på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil
bli gjort i samarbeid mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.

Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i
lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som
betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får
ingen brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

Gjennomsnittstakst kr
19
32
17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt anbefalte
finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.
Repr. Terkelsen (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:
1 Utbygging av E39 på strekningen Vige-Breimyr vil en komme tilbake til når Nye Veier AS har
fremmet konkrete forslag til tidspunkt for gjennomføring
2 Utbygging av strekningen Breimyr-Lyngdal vest er viktig for regionen og finansieres med en høyest
mulig statlig finansiering
3Eventuell plassering av bomstasjoner på E39 mellom Breimyr og Lyngdal vest vil bli endelig avklart
etter godkjente reguleringsplaner.
4 Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom
Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvikling. Søgne kommune ønsker ikke sideveisbom på
eksisterende vei. Endelig valg av trafikkregulerende tiltak vil bli gjort i samarbeid mellom Nye veier
AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune
Dersom det etableres sideveisbom på denne strekningen skal inntektene i sin helhet øremerkes veitiltak
i lokalområdet
5 som rådmannen
6 Eventuell bompengeordning baseres på et rabattsystem som innebærer 20% rabatt på lette og tunge
kjøretøy.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG)

Innstilling:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger.
Nye Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere
tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer
i trasevalg og/eller kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være
avgjørende for antall bomsnitt og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39 mellom
Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom
Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en
sideveisbom på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil
bli gjort i samarbeid mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i
lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som
betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får
ingen brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

Gjennomsnittstakst kr
19
32
17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.

10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt anbefalte
finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

Bakgrunn for saken:
Nye veier AS er som kjent i gang med planlegging av ny E39 på strekning Sandes –
Kristiansand. Lengst i planleggingen har de kommet i parsellen Mandal øst– Kristiansand vest
hvor det nå foregår reguleringsplanlegging.
I Meld. st. 25 (2014-2015) På rett vei – Reformer i veisektoren dannet regjeringen grunnlaget
for opprettelse av veiselskapet Nye veier AS. Stortingsmeldingen legger en del prinsipielle
føringer hvordan Nye veier AS skal utføre sitt virke. Eksempelvis at veiprosjekter skal
finansieres av både statlige midler og bompenger.
Nye veier AS ønsker en delfinansiering av strekningen Vige- Lyngdal vest med bompenger.
I praksis skjer det gjennom at det fremmes en proposisjon ovenfor Stortinget som vedtar
bompengefinansiering og innretning på ordningen. For å kunne innføre bompengeordninger
betinger det tilslutning fra kommunestyre i berørte kommuner og fylkeskommuner.
Nye veier AS har utarbeidet et utfyllende notat til kommunene og fylkeskommunen hvor
bompengeprosjektet gjennomgås utførlig (se vedlegg 1). Fylkeskommunen har oversendt
notatet til Søgne kommune i oversendelse av 17.11.2016 med fylkesrådmannens saksutredning
og tilslutning til en bompengeordning på strekningen (se vedlegg 2).
Vest-Agder fylkeskommune ber i sin oversendelse om at de berørte kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne, Mandal, og Lindenes tar saken opp til behandling med svar frist 9. januar
2017.
Saksutredning:
På grunn av svært kort frist vil administrasjonen i hovedsak vise til det utfyllende notatet fra
Nye veier og saksutredningen til fylkeskommunen.
Bompengeordningen som foreslås gjelder fra Vige til Lyngdal vest. Nye veier AS viser til at
Ytre ringvei (Vige med Varodbrua frem til Breimyr) er kompleks, og er at strekningen derfor
enda ikke har prioritert i Nye veier AS sin portefølje med hensyn realisering. Derfor vil man
måtte komme tilbake med et konkret bompengeopplegg på denne strekningen.
Prinsippet i ordningen som nå foreslås er at det skal opprettes bomstasjoner mellom alle de 9
planlagte kryssområdene på strekningen. Det er nytteprinsippet som ligger til grunn for valg av
løsningen med å dele opp strekningen i 9 bom-soner/delstrekninger. Brukeren skal ikke betale
avgift for mer vei enn de faktisk benytter.
For Søgnes del vil det kunne bli bom på ny E39 mellom:
- Lohnelier industri -/næringsområde og Døle bru i Mandal
- Lohnelier industri-/næringsområde og Monan
- Monan og Breimyr

I tillegg foreslås det trafikkregulering av eksisterende E39 (fremtidig fylkesvei) på strekningen
Monan til Breimyr. Med trafikkregulering menes bomstasjon, eventuelt fysiske tiltak som gjør
at brukerne vil foretrekke å kjøre ny E39 framfor den gamle veien. Ut fra det som fremkommer
av notatet virker bomstasjon å være det mest aktuelle virkemidlet.
Endelig plassering av bommer vil bli fastsatt på senere tidspunkt etter at reguleringsplanene er
vedtatt.
Foreslåtte satser ut fra de kostnadsberegninger som foreligger:

Iht. notatet kan det komme kostnadsøkninger på opptil 10 % av det relative bidraget (det utgjør
823 mill.). Videre kan Veidirektoratet øke gjennomsnitt-taksten med 20 %, og øke
innkrevingstiden med ytterligere 5 år i samråd med bompengeselskapet. Nedbetalingstiden er
nå foreslått med 15 år.
Kostnadene til utbygging av strekningen Breimyr – Lyngdal vest er ved det siste anslaget satt
til 22,6 mrd. (2016). Bompengene skal dekke 37 % av forventet kostnad av prosjektet og utgjør
bruttoinntekter på 11,8 mrd. i 2016 i følge notatet.
Selv om det er direkte ulemper i form av merkostnader for brukerne og beboerne i Søgne
mener administrasjonen det også vil være en rekke fordeler/positiv effekt med å få ny vei og
bompengeordning.
Flytting av trafikken vekk fra bygda vil redusere støy og direkte nærulemper med veien. Det
vil dessuten redusere reisetiden mellom industri- og næringsområder som Lohnelier til
Kristiansand med å få ny vei.
Selve bompengeordningen antas å ha effekt på destinasjonsvalg ved kjøp/handel, besøk og
andre reiser. Andre effekter er økning i kollektivbruk, gående/syklende og bilpassasjerer.
Administrasjonen går ut i fra at det vil kunne bidra til å styrke handelsvirksomhet og
tjenesteutvikling lokalt i Søgne. Reduksjon i bilbruk er også fordelaktig for miljøet.
Trafikklekasje på sideveinettet trekkes på generelt grunnlag fram som mulige ulemper med
bompengeordninger, foruten selve merkostnadsspørsmålet for brukerne.
Administrasjonen vurderer det som mindre sannsynlig at det for Søgnes del vil bli et problem
med gjennomgangstrafikk på den gamle veien. Eksempel at det kjøres av ved Lohnelier for å

følge den gamle veien fram til Monan. Den nye veien er både raskere og kortere. I den grad det
skulle oppstå den her type problemer vil man måtte vurdere trafikkregulerende tiltak
(tilsvarende det foreslås mellom Monan og Breimyr).
Administrasjonen forutsetter at endelig plassering av bomstasjonene tas i samråd og dialog
med kommunene. Utover det har ikke administrasjonen noen spesielle merknader til forslaget.
Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Notat fra Nye veier AS til kommunene
2 Brev og saksutredning Vest-Agder fylkeskommune

FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER
Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling
[Versjon 23.11.2016]
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1. Innledning
I dette saksframlegget legges det frem grunnlag for lokal behandling og vedtak om
delfinansiering av strekningen E18/E39 fra Vige (like vest for Varoddbrua) i Kristiansand til
Lyngdal Vest med bompenger. Prosjektet strekker seg gjennom kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS.
Hoveddelen av prosjektet er en del av KVU/KS1 for E39 Søgne – Ålgård. I Meld. St. 26 (20122013) Nasjonal transportplan 2014-2023 fremhever Regjeringen behovet for å bygge ut
strekningen fordi vegen har en viktig transportfunksjon mellom sør og vest, og at denne
funksjonen ikke ivaretas godt nok med dagens lave standard. I første rekke fremheves
behovet for bedret framkommelighet og regularitet, spesielt for tungtrafikken, og hensynet
til bedret trafikksikkerhet. E39 inngår i Regjeringen utvikling av korridorer som binder
landsdeler/regioner sammen, og som gir effektive, pålitelige og trygge forbindelser til
utlandet.
Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei, Reformer i vegsektoren danner grunnlaget for Nye
Veier AS sin prosjektportefølje og metodikk. Utbygging av ny E39 er et av prosjektene som
ligger i oppstartsporteføljen. Nye Veier skal prioritere prosjekter basert på
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortingsmeldingen legger til grunn at både statlige midler
og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen.
Formålet med dette saksframlegget er å danne grunnlag for kommunal/fylkeskommunal
behandling og vedtak som sikrer tilslutning til delfinansiering av strekningen Vige – Lyngdal
Vest med bompenger. Konkret bompengeopplegg vedtas for strekningen fra Breimyr til
Lyngdal vest, mens Ytre ringvei gis en prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering.
Detaljert opplegg for finansiering av ytre ringvei må drøftes senere og må hensynta
bompengesystem for bymiljøavtale i Kristiansandsregionen. Før saken fremmes for
Stortinget må det foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og
fylkeskommunen om en bompengeordning for prosjektet. Det er videre en forutsetning at
Vest-Agder fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets gjeld.
Endelig vedtak om bompengefinansiering og innretning på ordningen vil bli fattet av
Stortinget.

2. Omtale av prosjektet
2.1 Dagens situasjon
E39 Vige-Lyngdal vest starter vest for Varoddbrua i Kristiansand kommune og ender ved
Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. Strekningen går gjennom kommunene Kristiansand,
Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal i Vest-Agder fylke.
Strekningen fra Vige til Lyngdal vest er i dag ca. 80 km lang og har svært varierende standard.
Deler av strekningen er avkjørselsfri tofelts veg, med enkelte trefeltsstrekninger, mens store
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deler av strekningen er tofelts veg med direkte avkjørsler, dårlig kurvatur og flere bratte
partier. Vinterframkommeligheten er dårlig.
I perioden 2007–2014 har det vært en trafikkvekst på 16,6 pst. i tellepunktet ved Mandal,
dvs. en gjennomsnittlig trafikkvekst på 2,2 pst. per år.
Strekningen har svært mange alvorlige ulykker. Siden 2005 er 17 personer drept og 22
alvorlig skadet i trafikkulykker på E39 mellom Kristiansand vest og Lyngdal vest.
Utfordringer med kø og forsinkelser har til nå vært størst nær Kristiansand. Det er ventet at
problemene vil bli forsterket med fortsatt økt trafikkvekst, da store deler av strekningen
allerede har trafikkmengder som ligger over kapasitetsgrensen for tofelts veg. Videre er det
store utfordringer med vinterdrift på strekningen. E39 blir stengt flere ganger hver vinter på
grunn av tungtrafikk som ikke kommer seg frem og som dermed stenger E39 fullstendig.
Mange steder er omkjøringsrutene lange og går på et vegnett som på ingen måte er
beregnet for å håndtere europaveitrafikk.

2.2 Omtale av utbyggingsprosjektet
Ytre ringvei
E18/E39 Ytre ringvei fra Vige til Breimyr er en del av det helhetlige bompengeopplegget.
Denne strekningen er imidlertid av en annen karakter enn resten av strekningen. Ytre ringvei
er et bynært prosjekt med andre utfordringer og avhengigheter enn et landeveisprosjekt.
Kompleksiteten i bompengeopplegget øker betraktelig når en inkluderer Ytre ringvei. Ytre
ringvei er foreløpig ikke blant de prioriterte prosjektene i Nye Veier sin porteføljeprioritering
og tidspunkt for oppstart av bygging er usikkert. Derfor vil ikke Ytre ringvei være en del av
det konkrete bompengeopplegget i dette saksframlegget. Det må jobbes videre med å
samkjøre et bompengeopplegg for Ytre ringvei med den fremtidige bymiljøpakken for
Kristiansandsregionen og andre planlagte prosjekter for å sikre et robust bompengeopplegg i
byområdet. Nye Veierplanlegger å på et senere tidspunkt legge fram forslag til et konkret
bompengeopplegg for Ytre ringvei. Også dette bompengeopplegget vil bli framlagt for
lokalpolitisk behandling.

E39 Breimyr – Lyngdal vest er planlagt utbygd til firefelts veg med standard bredde, og går
stort sett i ny trase. Det er lagt til grunn fartsgrense 110 km/t i på hele strekningen.
Planskilte kryss vil etableres ved Kristiansand vest, Monan og Lohnelier i Søgne. Det er videre
skissert kryss ved Døle bru, Mandalselva og Reibakken i Mandal kommune, Livold i Lindesnes
og Herdalen/Flaten og Røyskår i Lyngdal kommune. Antall kryss og kryssplassering vil bli
vurdert i det videre arbeidet. Endelig vurdering og plassering av kryss som ikke er regulert,
vil bli gjort i forbindelse med reguleringsplanene. Gammel E39 vil i stor grad fungere som
lokalveg og omkjøringsveg. Gammel E39 planlegges omklassifisert til fylkesvei.
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Reiselengden fra Breimyr til Lyngdal vest vil bli redusert fra dagens ca. 80 km til ca. 68 km, en
reduksjon på over en mil i reiselengde. Reisetiden vil bli redusert fra dagens vel 70 minutter
til vel 37 minutter, nærmest en halvering av reisetiden.
Figur 1: oversikt over prosjektets skisserte trase for ny E39 fra Vige til

I samarbeid med fylkeskommunen vil det bli lagt til rette for kollektivtrafikk i kryss. Det
legges vekt på ivaretakelse av ytre miljø. Støytiltak og vilttiltak og sikring av vannkvalitet er
viktig. Vegutbyggingsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS regulerer
omfanget av utbyggingsprosjektet.
Nytteberegningene som er gjort for prosjektet viser at strekningen Kristiansand vest-Lyngdal
vest har omtrent nøytral kost/nyttebrøk. Det bør være mulig å redusere kostnadene til
utbyggingen gjennom den videre planleggingen og dermed øke den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten til prosjektet. Gitt at Nye Veier finner å kunne prioritere utbyggingen, vil en
mest mulig sammenhengende utbygging være gunstig ut fra flere forhold.

2.3 Planstatus
Det foreligger vedtatte kommunedelplaner for traseen gjennom samtlige kommuner:
Kristiansand, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner. Reguleringsplaner
er under utarbeidelse i Kristiansand, Songdalen, Søgne og deler av Mandal kommune, og
forventes vedtatt i løpet av første halvår 2017. For resterende strekning vil det vurderes når
det er hensiktsmessig å starte opp reguleringsplanarbeidet.
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2.4 Tidligere lokalpolitisk behandling
Konkrete forslag om finansiering av utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Lyngdal Vest
har ikke tidligere vært realitetsbehandlet av berørte kommuner og fylkeskommuner. Det har
vært gjennomført en mulighetsstudie for bompengefinansiering av strekningen Søgne –
Ålgård. Studien ble tatt til orientering i Vest-Agder Fylkesting i juni 2015.

3. Bomkonsept med trafikkgrunnlag
3.1 Bomkonsept
Ved utvikling av bomkonseptet i dette prosjektet er det lagt til grunn de føringene som gis i
NTP 2014-2023, Meld. St. 26 (2012-2013), om plassering av bomstasjoner. Disse angir at det
ved sammenhengende utbygging over lengre avstander bør plasseres flere bomstasjoner på
strekningen og at strekningen deles opp i mindre delstrekninger. Det plasseres ett eller flere
innkrevingspunkt på hver delstrekning. Dette konseptet vil sikre at bilistene betaler for den
strekningen de faktisk kjører. Det legges til grunn en kilometer takst på 3 kroner for lettbiler
uten brikke.
Innkrevingen starter opp samtidig med at den nye vegstrekningen åpnes for trafikk, og
lengden på innkrevingsperioden er lik i alle bomsnittene. Denne ordningen vil sikre stor grad
av samsvar med nytteprinsippet som er et av de bærende prinsippene ved
bompengeinnkreving. Nytteprinsippet sier at de bilistene som betaler bompenger skal ha
nytte av den nye vegen. Likeledes må de som har nytte av den nye vegen være med å betale.
Konseptet medfører at det plasseres en automatisk toveis bomstasjon mellom hvert kryss på
ny E39. Slik planene foreligger vil dette bety 9 bomsnitt på strekningen på ny E39 i følgende
prinsipielt plasserte bomsnitt:
1. På ny E39 mellom Breimyr og Monan: Øst for tunnel ved Øygardsvannene
2. På ny E39 mellom Monan og Lohnelier: Vest for tunnel ved Kleppland
3. På ny E39 mellom Lohnelier og Døle bru: Vest for kryss ved Lohnelier
4. På ny E39 mellom Døle bru og Mandal øst: Ved Skoie vest for nytt kryss til Mandal
5. På ny E39 mellom Mandal øst og Reibakken: Øst for tunnel ved Lyseheia
6. På ny E39 mellom Reibakken og Fardal: Mellom bru og tunnel vest for Livold
7. På ny E39 mellom Fardal og Herdal: Vest for tunnel ved Bjellandsvatnet
8. På ny E39 mellom Herdal – Røyskår: Ved tunnel ved Iddelandsvatnet
9. På ny E39 mellom Røyskår og Vatlandstunnelen: Vest for tunnel ved Preststemmen
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Figur 2: Prinsipiell plassering av bomsnitt på ny E39

Konkret plassering av bommer på ny E39 vil bli endelig avklart når det foreligger godkjente
reguleringsplaner for strekningen.
For å sikre høyest mulig nytte av ny E39 er det viktig at flest mulig biler velger å kjøre ny veg
fremfor å kjøre eksisterende. Bomstasjonene på ny veg blir plassert direkte på det konkrete
vegprosjektet som blir utbygd, og innkrevingen vil foregå etterskuddsvis. Det er således
direkte sammenheng mellom de som får nytte av tiltaket og de som betaler. Bilistene betaler
etter kjørt distanse som gir bedre sammenheng mellom betaling og nytte enn tradisjonelle
bompengeopplegg.
Som følge av at det ikke foreligger godkjente reguleringsplaner for strekningen er det en
mulighet for at Nye Veier vil foreslå endring av trase og antall kryss for de vestre delene av
strekningen. Dersom det skulle bli utfallet vil prinsippene som fremgår av dette
saksgrunnlaget være styrende for plassering av bomsnitt og takst. Det skal være et bomsnitt
mellom hvert kryss og taksten skal være 3 kr per km som er mellom de aktuelle kryssene.
Tabell 1 under viser de ulike bommene på strekningen med tilhørende lengde og takster. Det
legges til grunn 3 kr per km og takstene i de ulike bommene vektes basert på lengde. Det er
gjennomsnittstaksten som vil være det som skal legges til grunn ved fremtidige takstvedtak.
Gjennomsnittstakst er her definert som gjennomsnittlig inntekt pr. passering. Dvs. det er det
som bilistene betaler i gjennomsnitt når en tar hensyn til effekten av rabatter, fritak og
fordeling mellom tunge og lette kjøretøy.
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Tabell 1: Oversikt over takster i de ulike bommene

Bomtakster 3 kr/km

Bomsnitt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fra
Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Til
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

Lettbil
Lengde uten
km
rabatt
5,5
7,5
5
7
9
7
12
8,3
7,8

Lettbil
med
rabatt
17
23
15
21
27
21
36
25
23

13
18
12
17
22
17
29
20
19

Tungbil
50
68
45
63
81
63
108
75
70

Gjennomsnittstakst
19
32
17
25
39
29
44
33
34

Det er lagt til grunn bompengeinnkreving i 15 år i hvert bomsnitt fra ny veg blir åpnet for
trafikk. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn bompengeinnkreving i perioden
2021-2044. Det medfører at det vil være ulik bompengebelastning i ulike år. Det vil være en
trinnvis opp- og nedtrapping av bompengebelastningen i bompengeperioden som skissert i
figur x under ved utbygging i løpet av en 12 års periode.
Figur 3: Oversikt over antatt bompengebelastning i utbyggingsperioden

Prop 1S Tillegg 2 (2015-2016) om Endring av Prop 1S (2015-2016) legger føringer på hvilket
takst- og rabattsystem fremtidige bompengeproposisjoner kan legge til grunn. I samsvar
med dette legges det til grunn en rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 (lette kjøretøy
under 3500 kg og M1 kjøretøy) som er utstyrt med elektronisk brikke og gyldig avtale.
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Det har betydning for inntektene og dermed fastsetting av bomtakstene, hvor stor andel av
trafikantene som vil benytte seg av rabattordningen. Det er i bompengeberegningene antatt
at 75 pst. av trafikantene vil betale med elektronisk brikke. Dette er basert på erfaringstall
fra nærliggende bompengeprosjekter. En høy andel brikkebrukere vil redusere inntektene
noe, men samtidig gi reduserte driftskostnader. Det gis ikke rabatt for tunge kjøretøy (tillatt
totalvekt fra og med 3500 kg). Dette er på grunn av at det er obligatorisk brikke for tungbil.
Videre legges det opp til at tunge kjøretøy skal betale 3 ganger taksten av lette kjøretøy.
Som hovedregel betaler tunge kjøretøy 2 ganger taksten for lette kjøretøy. Hovedårsaken til
at det legges opp til en høyere takst for tungbiler i dette prosjektet er at tunge kjøretøy vil
ha særlig stor nytte av ny E39. Tungbiltransporten verdsetter reisetidsbesparelse høyere enn
personbiler, og reisetiden på ny E39 vil bli nærmest halvert. Erfaringer fra andre
bompengeprosjekter viser at tungbiltrafikken er mindre sensitiv for bomavgifter enn lette
biler og innføring av bompenger vil derfor gi vesentlig mindre trafikkavvisning enn for lette
biler. Høyere takster for tungbiltrafikken gir rom for lavere takster for lettbil og dermed
lavere trafikkavvisning. Dette resulterer i en høyere nytte enn tilfellet ville vært dersom
tungtrafikken skulle betalt to ganger taksten av lettbil. En ny veg også kunne gi betydelig
reduserte drivstoffkostnader for tungtrafikken og stabil vinterdrift er svært viktig for å øke
transport- og framkommelighetssikkerheten for næringslivet.
Det legges ikke opp til andre rabattordninger som passeringstak og/eller timesregel.
Passeringstak er vanligvis praktisert for å redusere den økonomiske belastningen for
lokaltrafikken. Trafikkberegningene viser at en god del av lokaltrafikken vil benytte seg av
dagens veg på de korte turene. Innføring av timesregel vil videre gå imot prinsippet som
ligger til grunn ved at en betaler for den lengden en kjører på ny veg. Dette er også en typisk
ordning som blir tatt i bruk i bypakker, og ikke i landevegsprosjekter.
I dagens nasjonale takstregler har nullutslippsbiler fritak for betaling av bompenger. I
Regjeringens forslag til Nasjonalbudsjett for 2017 legges det opp til at lokale styresmakter
kan bestemme hvorvidt nullutslippsbiler skal betale bomavgift. Det skal videre etableres en
nasjonal regel som sier at utslippsfrie biler skal ha halvparten av takstene til biler som ikke
er nullutslippsbiler. Samferdselsdepartementet har i brev til Statens vegvesen bedt
Vegdirektoratet om å sette i gang et arbeid som legger til rette for at det skal være teknisk
mulig å ta i bruk miljødifferensierte takster gjennom AutoPASS brikken. Foreløpig er derfor
innføring av bompengebetaling for nullutslippsbiler på planleggingsstadiet. Innføring av
miljødifferensierte takster på E39 Breimyr – Lyngdal vest vil måtte bli håndterte gjennom de
takstvedtakene som Statens vegvesen har ansvar for å gjennomføre og som Vest-Agder
fylkeskommune vedtar. Bompengeproposisjonen som skal legges fram vil operere med en
gjennomsnittstakst. Ved å bruke gjennomsnittstaksten vil en kunne ta høyde for andel
nullutslippsbiler på det aktuelle tidspunkt for takstfastsettelse. Nye Veier AS er av den
oppfatning at flest mulig bør være med å betale for den nye vegen og vil legge til rette for
det i de konkrete vedtaksforslagene i dette saksframlegget.
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Bompengeordningen vil være basert på AutoPASS-systemet. Utstyret (antenner, kamera
etc.) blir plassert på portaler langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt arealinngrep ut over
det som er nødvendig for selve veganlegget og for plassering av stolper med kamera og
annet utstyr, samt til parkeringsarealer for tilsyn med bomstasjonene. Betaling av bomavgift
skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPASS), eller etterskuddsvis fakturering basert
på videofotografering av bilens registreringsnummer

3.2 Trafikkgrunnlag
Det er gjennomført trafikkberegninger med 3 kr. pr. kilometer på ny E39.
Trafikkbelastningen for E39 med og uten bompenger er vist i tabellen under.
Tabell 2: Beregnet trafikk for ny E39 med og uten bompenger i 2022, [kjt/døgn]
ÅDT 2022 med
bom, 3 kr. pr.
km

Trafikkavvisning
[%]

14.000

32 pst.

Monan-Lohnelier

13.100

6.900

45 pst.

Lohnelier-Døle bru

15.100

9.500

35 pst.

13.000

8.200

35 pst.

7.200

5.200

28 pst.

10.700

5.400

50 pst.

9.500

6.600

31 pst.

Herdal-Røyskår

5.700

4.800

17 pst.

Røyskår-Vatland

5.400

3.800

39 pst.

5.300

3.900

26 pst.

Bomstasjon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Breimyr-Monan

Døle bru–Mandal ø.
Mandal ø.–Reibakken
Reibakken–Livold
Livold-Herstad

Bom eks. E39 Volleberg

ÅDT 2022
uten bom
22.800

Nye bomstasjoner langs E39 mellom Breimyr og Lyngdal vest vil ifølge beregningene
redusere trafikken i bomsnittene i forhold til en situasjon uten bom. Avvisningen er beregnet
til å være på mellom 17 og 50 pst. med bompengetakst 3 kr. pr. kilometer.
En økning i generaliserte kostnader, i dette tilfellet bompenger, vil generelt gi følgende
endringer på trafikkbelastningen og trafikkmønsteret:
-

Endret destinasjonsvalg på innkjøp, besøk og annet reiser
Økning i bruk av kollektivtransport, gang, sykkel og bilpassasjer
Bortfall av enkelte reiser

Summen av endringene over er årsaken til avvisningen i bomsnittene. Med en etablering av
bomstasjoner skjer det en samlet reduksjon i antall reiser på ca. 700-800 pr. døgn i
modellområdet. Antall bilbaserte reiser reduseres med rundt 1200 turer/døgn, mens antall
kollektivreiser øker med 100-200 turer/døgn og antall gang- og sykkelturer stiger med ca.
600 turer/døgn, se figur 4.
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Figur 4: Endring i reisemiddelvalg ved etablering av bomstasjoner – turer/døgn i 2022
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Endringene er for modellen som helhet, og er i så måte små tall. Likevel gir de uttrykk for en
svak dreining av reisemiddelvalget. Tendensene vil være de samme for 2040.

3.2.1 Trafikklekkasje til sidevegnett
Trafikklekkasjen til sideveier avhenger blant annet av om det finnes alternativer veivalg med
et akseptabelt reisetidsforhold, standard og fordelingen mellom lokaltrafikk og
gjennomgangstrafikk. Hvor mye trafikk som overføres er avhengig av bomtaksten. Jo høyere
bomtaksten er, desto mer trafikk overføres til sidevegnettet. Figur 4 viser forskjellen i
trafikkbelastning mellom situasjonen med dagens vegnett og en situasjon med ny E39 og
bompengeinnkreving.
Figur 5: Differanse mellom eksisterende E39 og ny E39 med bompenger, [kjt/døgn]

Grønne streker i figuren viser en nedgang i trafikk mens røde streker en oppgang. Som
figuren viser vil en ny E39, selv med bom, i vesentlig grad avlaste eksisterende E39 for
trafikk.
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Trafikken som er igjen på eksisterende E39 er i hovedsak lokaltrafikk mellom tettstedene
langs eksisterende E39. Dette gjør at gjennomgangstrafikken i all hovedsak velger ny E39.
Erfaringer fra tilsvarende prosjekter tyder på at transportmodellen har en tendens til å
beregne for høy trafikklekkasje. Det er likevel grunn til å følge opp trafikkutviklingen på de
alternative vegrutene etter at bompengeinnkrevingen er startet og eventuelt vurdere
trafikkreduserende tiltak der dette er nødvendig.

3.2.2 Behov for trafikkregulering på dagens E39 mellom Monan og Breimyr
Trafikkberegningene viser at uten en form for trafikkregulering på eksisterende E39 mellom
Monan og Breimyr vil for mange velge å kjøre eksisterende E39 mellom Monan og
Breimyrkrysset. Beregninger viser at ved innføring av bom på ny veg vil det være nærmere
15.000 i ÅDT på dagens E39 uten noen form for trafikkregulering. Dette vil medføre store
trafikale utfordringer i området, og vil også svekke finansieringsgrunnlaget betydelig.
Hovedårsaken til dette er at bomstasjonen som er plassert vest for Breimyrkrysset i
Bymiljøpakken har timesregel.
Store deler av trafikken som kommer fra vest skal til Kristiansand sentrum eller videre
østover. Dette betyr at de også må igjennom bomstasjonen i Bymiljøpakken på Vesterveien.
Siden det er timesregel vil man kun bli belastet for en av disse bomstasjonene i
Bymiljøpakken. Dette gjør at bilistene som kjører av ved Monan og videre på eksisterende
E39 inn mot Kristiansand slipper å betale bomstasjonen på Vesterveien siden de har kjørt
igjennom bomstasjonen ved Breimyrkrysset. Hadde de valgt ny E39 mellom Monan og
Breimyrkrysset ville de måtte betale både bomstasjonen på ny veg og bomstasjonen ved
Falconbridge. For å hindre denne effekten er det nødvendig med trafikkregulering på dagens
E39, og sannsynligvis vil det være behov for en bom mellom Monan og Breimyrkrysset.
Taksten i denne bommen bør ligge mellom 50-75 pst. av taksten på ny veg mellom Monan
og Breimyr. Fysiske tiltak for å redusere framkommelighet på gammel E39 er mulig, men vil
sannsynligvis ha negative konsekvenser for de som skal bruke veien og for
framkommelighetssikkerheten i veinettet.

4. Utbyggings- og finansieringsopplegg
4.1 Utbyggingsplan og kostnadsoverslag
Hele strekningen er i finansieringsberegningene lagt inn som utbygd i løpet av en 12-års
periode. Nye Veier vil gjennom sine kontinuerlige porteføljeprioriteringer komme frem til
konkrete delstrekninger og tidsperiode for utbygging. Raskere utbygging er mulig, men det
er også mulig å legge opp til lengre byggetid med den effekt at toppbelastingen for
bompenger kun vil inntre over få år.
Kostnadene til utbygging av strekningen Breimyr – Lyngdal Vest er i St. Meld. 25 (2014-2015)
satt til 16,1 mrd (2016 kr). Foreliggende kostnadsoverslag for strekningen Breimyr - Lyngdal
er på 22,6 mrd. 2016-kr. Gjeldende kostnadsoverslag er basert på anslagsmetoden og er
gjennomført av Statens vegvesen ved årsskiftet 2015/2016. Som vist i kap. 2.3 foreligger ikke
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godkjente reguleringsplaner. Kostnadsoverslaget har derfor betydelig usikkerhet. Det vil i
forkant av utarbeidelse av stortingsproposisjon bli gjennomført kvalitetssikring av
kostnadsoverslaget.
Det legges til grunn at Samferdselsdepartementet og Nye Veier kommer til å inngå en
vegutbyggingsavtale for strekningen før saken fremmes for Stortinget. Det legges til grunn at
eventuelle kostnadsøkninger opp til 10% skal dekkes av partene ut fra deres relative bidrag.
Det vil si at bompengeselskapet maksimalt skal bidra med 823 mill. kr til dekning av
kostnadsøkninger. Eventuelle overskridelser utover dette forutsettes å være Nye Veier AS
sitt ansvar. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, legges det til grunn
at en besparelse på inntil 10 pst. fordeles mellom Nye Veier og selskapet i forhold til
partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse ut over dette tilfaller Nye Veier AS.
Dersom økonomien i prosjektet blir svakere enn regnet med, kan bompengeselskapet etter
avtale med Vegdirektoratet øke gjennomsnittstakstene med inntil 20 pst. ut over
prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. Det forutsettes videre
at takstene justeres i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med KPI etter åpning.
Dersom Nye Veier i dialog med lokale planmyndigheter klarer å finne løsninger som
reduserer kostnadene, vil kostnadsreduksjonene kunne gi lavere bompengesatser.

4.2 Finansieringsanalyse
Det er gjennomført finansieringsberegninger for bomkonseptet med basisforutsetninger og
en pessimistisk følsomhetsanalyse. Følsomhetsanalyser gjennomføres for å se hvor følsomt
prosjektet er for endringer i en del av forutsetningene. Det må tas hensyn til at
bompengeselskapets økonomi skal kunne tåle en dårligere utvikling i viktige faktorer enn det
som er forutsatt å være mest sannsynlig.

4.2.1 Finansieringsberegning med basisforutsetninger
Det er et førende prinsipp at bompengeberegninger skal være basert på nøkterne og robuste
forutsetninger. Totaliteten på finansieringsforutsetningene skal sikre at det ikke tas unødig
risiko på vegne av fylkeskommune som garantist for bompengelånet. De siste årene har det
vært diskusjoner rundt beregningsforutsetninger i finansieringsanalysen for
bompengeprosjekt, særlig knyttet til rentenivå. Nivået på den beregningstekniske renten har
stor betydning for nivået på bompengetakster, men har ikke betydning for reelle
lånekostnader. Samferdselsdepartementet har i Prop. 1S (2016-2017) kommet med nye
rutiner for håndtering av usikkerhet i bompengeproposisjoner. Her fremgår det at det skal
legges til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 pst de første 10 årene og 6,5 pst de
resterende årene for å ta høyde for usikkerhet om renteutvikling, trafikkprognoser og
utbyggingskostnader. For øvrig er det også lagt til grunn 2,5 pst. prisstigning som gir en
realrente på mellom 3 og 4 pst.
Følgende øvrige forutsetninger ligger til grunn for basisberegningene i det anbefalte
konseptet:
-

15 års nedbetaling i hver bom.
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-

3 kr/km for biler i takstgruppe M1 (lettbiler).
Tunge kjøretøy betaler tre ganger lettbiltakst.
20 pst. rabatt for biler i takstgruppe 1, ingen rabatt for tunge kjøretøy.
Årlig prisvekst 2,5 pst. Dette gjelder for anleggskostnader, driftskostnader og
bomtakster.
Årlige innkrevingskostnader/driftskostnader settes noe ulikt i de forskjellige snittene
pga. ulikt trafikknivå. Kostnadene settes fra 6 mill. kr til 4 mill. kr.
Lånerente på 5,5 pst. de første 10 årene, deretter 6,5 pst. ut innkrevingsperioden.
Innskuddsrente på 1,5 pst. de første 10 årene, 2,5 pst. de resterende årene.
Det antas at 6,5 pst. av passeringene har enten fritak for betaling eller bompengene
ikke lar seg innkreve.
Beregnet trafikkgrunnlag og trafikkvekst i bomstasjonene som omtalt i kapittel 3.2.
Anleggskostnader på 22,6 mrd. kroner (i 2016-kr).

Med disse forutsetningene er gjelden nedbetalt i løpet av 15 år etter at siste bomsnitt er
igangsatt. Bompenger vil dekke 37 pst. av forventet kostnad for prosjektet. Det er beregnet
at bompengene skal dekke renteutgifter på om lag 4,9 mrd. 2016-kr og innkrevingskostnader
på om lag 600 mill. 2016-kr. I tillegg kommer bidraget til utbyggingen på vel 8,25 mrd. 2016kr. Brutto bompengeinntekter er forventet å utgjøre om lag 11,8 mrd. 2016-kr.

Figur 6: Oversikt over utvikling i bompengeinntekter, byggekostnader, tilskudd fra Nye Veier og gjeld som
forutsatt i finansieringsberegningene (2016-kr).
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Bomstasjonene som settes opp vil være solidariske med hverandre i den betydning at
gjelden sees i sammenheng for hele prosjektet. Nedbetaling av gjeldsforpliktelsene vil kunne
gå raskere dersom trafikkgrunnlaget viser seg å være større enn beregnet og/eller dersom
rentenivået er lavere enn forutsatt. Det vil være opptil Vest-Agder fylkeskommune, i
samarbeid med Vegdirektoratet og bompengeselskapet å gjøre vurderinger rundt endrede
takster og/eller endret nedbetalingstid når de konkrete takstvedtakene skal gjøres.
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4.2.2 Finansieringsberegning med «pessimistiske» forutsetninger
Det er knyttet usikkerhet til forutsetningene som er lagt til grunn. Det er derfor utført en
beregning basert på følgende pessimistiske forutsetninger:
- Bompengeselskapets dekker sin andel av en kostnadsøkning på 10 pst.
- 6,5 pst. rente i hele innkrevingsperioden.
- Årlig trafikkvekst blir redusert til 1,1 pst. trafikkvekst fra 2023 i alle snitt første 10 år,
deretter 0,5 pst. vekst i alle snitt ut bompengeperioden.
Med disse forutsetningene beregnes innkrevingstiden til å bli forlenget til om lag 19 år, det
vil si en økning på 4 år utover basisalternativet. Dette viser at prosjektet er relativt robust i
forhold til ugunstige endringer i forutsetningene. I tillegg vil bompengeselskapet etter avtale
med Vegdirektoratet ha en mulighet til å øke takstene med inntil 20 pst. utover prisstigning i
løpet av innkrevingsperioden.

5. Fylkeskommunal garanti
Det er forutsatt at det stilles fylkeskommunal selvskyldnergaranti for bompengeprosjektets
gjeld. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst.
og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år.
Lånegarantien må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for
bompengefinansieringen. Dvs. at en beregning av maksimal lånegjeld vil være basert på
pessimistiske forutsetninger om trafikkutvikling, kostnadsutvikling mv.
Som omtalt i kapittel 4.2.2, er det utført en finansieringsanalyse for anbefalt bomkonsept
som er basert på pessimistiske forutsetninger. Maksimal lånegjeld er da beregnet til om lag
10 500 mill. i løpende kroneverdi. Lånegjelda vil være på det nivået i år 2029. Garantistene
krever i tillegg at garantibeløpet tar høyde for ytterligere 10 pst. til å dekke omkostninger.
Dette gir en beregnet garantiramme på om lag 11 550 mill. kr.
Fylkeskommunale garantier skal godkjennes av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.

6. Avtale
Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E39 på strekningen
Breimyr – Lyngdal vest vil det bli inngått avtale mellom Nye veier AS og SørVest
Bomvegselskap AS i tråd med gjeldende avtaleregime og de forutsetningene som legges til
grunn i proposisjonen.

7. Anbefaling – forslag til vedtak
Nye Veier anbefaler at det gis tilslutning til videre arbeid med en bompengeordning som
beskrevet i dette notatet. For Vige – Breimyr (Ytre ring) legges det opp til prinsipiell
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tilslutning til delfinansiering med bompenger, mens det legges opp til vedtak om et konkret
bompenge- og finansieringsopplegg for strekningen Breimyr – Lyngdal vest.
Trafikkberegningene tyder på at det kan bli en del trafikklekkasje til dagens E39. Nye Veier vil
be Statens vegvesen følge nøye med på hva som faktisk skjer med trafikkbelastningen på
disse vegene når ny E39 med bompengeinnkreving står ferdig. Dersom trafikkøkningen blir
uakseptabelt høy, kan det være aktuelt å vurdere tiltak for å begrense trafikklekkasjen.

Nye Veier AS har på bakgrunn av dette notatet og anbefalingen ovenfor utarbeidet
følgende forslag til kommunale og fylkeskommunale vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med
bompenger. Nye Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for
strekningen på et senere tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med
bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny
E39. Ved eventuelle endringer i trasevalg og/eller kryssløsninger, skal prinsippene
som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for antall bomsnitt og
takster.
3. Det forutsettes at det blir gjennomført trafikkregulering av trafikken på dagens E39
mellom Monan og Breimyr for å sikre at trafikken bruker ny veg fra Søgne og inn til
Kristiansand. Sannsynligvis vil det være behov for en sidevegsbom. Det gis med dette
en prinsipiell tilslutning til at det kan plasseres en sidevegsbom mellom Monan og
Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid mellom
Nye Veier AS og aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune i tide før
framleggelse av en stortingsproposisjon.
4. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
5. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i
takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst
rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.
6. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i
2016-kr) i de ulike bommene:
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Fra

Til

Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

Gjennomsnitts-takst
kr
19
32
17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
7. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det
vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
8. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er
gjeldende. Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom
Vegdirektoratet og Vest-Agder fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være
førende for takstvedtak.
9. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier
sitt anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.
Gjelder bare fylkeskommunene:
10. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning,
garanterer Vest-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for
bompengeselskapets gjeld. Det samlede garantibeløpet (som tilsvarer
bompengeselskapets maksimale gjeld beregnet ut fra pessimistiske forutsetninger)
begrenses oppad til 10 500 mill. kr med tillegg av 10 pst. av til enhver tid gjeldende
hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede
garantibeløpet blir følgelig 11 550 mill. kr. Til grunn for garantivedtaket legges en
beregningsteknisk lånerente på 6,5 pst.
11. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med
rekvisisjoner i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år.
Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir,
inkludert byggeperioden, på inntil 34 år fra første opptrekk på finansieringen i
forbindelse med rekvisisjoner.
Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst.
og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Garantien gjelder inntil
bompengeselskapets gjeld er nedbetalt og reduseres i takt med nedbetalingen av
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lånet. Det forutsettes at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn
bompenger.

9. Videre prosess
Nye Veier vil i etterkant av lokale vedtak inngå utbyggingsavtale med
Samferdselsdepartementet på E39. Denne avtalen vil angi en kvalitetssikret forventet
kostnad og endelig vederlag for Nye Veier AS. I utbyggingsavtalen vil det videre angis hvor
stor andel av forventet kostnad som skal finansieres med bompenger. Deretter vil
Samferdselsdepartementet legge fram en stortingsproposisjon for bompengefinansiering av
ny E39.
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Likelydende brev - se vedlagt liste

FORSLAG TIL VEDTAK I SAK OM DELFINANSIERING MED BOMPENGER PÅ
VEISTREKNINGEN E18/E39 VIGE – LYNGDAL VEST
Vest-Agder fylkeskommune mottok sak om "forslag om delfinansiering med bompenger" på
strekningen E18/E39, Kristiansand til Lyngdal vest fra Nye Veier AS den 23. november 2016.
Vi sender saken til behandling i berørte kommuner. Det er en forutsetning at disse gjør egne
politiske vedtak for videre fremdrift i prosjektet. Et sammendrag av vedtakene sammenfattes i sak
til fylkestinget. Regionrådene bes om å vurdere om saken skal sendes ut til andre kommuner i
regionene.
Svar imøteses innen 9. januar 2017 klokken 12:00.
Dersom det ikke er mulig å få et politisk vedtak innenfor angitt tidsfrist, åpnes det for å ettersendes
protokollen. Dette må avklares med Vest-Agder fylkeskommune på forhånd.
Nye Veier AS tar sikte på å fremme proposisjonen for Stortinget i vårsesjonen. Det er derfor
nødvendig med politisk behandling i fylkestinget i februar.

Svar sendes per e-post til: sts@vaf.no og postmottak@vaf.no.

Med vennlig hilsen
Vidar Ose
Samferdselssjef
Steinar Sørheim
Rådgiver

Vedlegg:
• Nye Veier AS, "Forslag til delfinansiering med bompenger: E18/E39 Vige – Lyngdal vest",
datert 22. november 2016.
Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse:
Postboks 517 Lund, 4605 KRISTIANSAND
Besøksadresse:
Tordenskjolds gate 65
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postmottak@vaf.no
Internettadresse:
www.vaf.no
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Telefon intern:
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Foretaksregisteret:
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Likelydende brev er sendt til
1. Postmottak Kristiansand kommune med kopi til rådmann
2. Postmottak Songdalen kommune med kopi til rådmann
3. Postmottak Søgne kommune med kopi til rådmannen
4. Postmottak Mandal kommune med kopi til rådmannen
5. Postmottak Lindenes kommune med kopi til rådmannen
6. Postmottak Lyngdal kommune med kopi til rådmannen
7. Daglig leder for Knutepunkt Sørlandet
8. Daglig leder for Listerrådet
9. Daglig leder for Lindenesrådet
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Forslag fra fylkesrådmannen:
1. Vest-Agder fylkeskommune er enig i at utbyggingen av E18/ E39 på strekningen Vige –
Breimyr (Ytre ring) delfinansieres med bompenger. Nye Veier AS vil komme tilbake med
et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere tidspunkt.
2. Vest-Agder fylkeskommune er enig i at utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr –
Lyngdal vest delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 9
automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer i trasevalg og/eller
kryssløsninger, skal prinsippene som legges til grunn i notatet fra Nye Veier AS (Forslag til
delfinansiering med bompenger: E18/E39 Vige – Lyngdal vest) være avgjørende for valg av
antall bomsnitt og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39
mellom Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig
avklart etter godkjent reguleringsplaner.
4. Vest-Agder fylkeskommune gir en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres
trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Søgne og Kristiansand for å forhindre høy
trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en sideveisbom på dagens E39
mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil bli gjort i
samarbeid mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes
veitiltak i lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på det nye rabattsystem som er vedtatt av Stortinget. Det
innebærer at lette kjøretøy, som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement, får
20 prosent rabatt. Tunge kjøretøy får ingen brikkerabatt.
7. Ved oppstart forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Gjennomsnittstakst kr
Breimyr
Monan
19
Monan
Lohnelier
32
Lohnelier Døle bru
17
Døle bru
Mandal
25
Mandal
Reibakken
39
Reibakken Livold
29
Livold
Herdal
44
Herdal
Røyskår
33
Røyskår
Vatlandstunnelen
34
Tungbil betaler tre ganger lettbiltakst.
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8. Dersom trafikken på sideveier viser seg å bli for stor, vil det vurderes trafikkregulerende
tiltak på disse veiene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er
gjeldende. Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom
Vegdirektoratet og Vest-Agder fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende
for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at byggingen av strekningen kan startes opp så snart Stortingets
tilslutning foreligger.

Saksopplysninger
Det foreslås konkret bompengeopplegg for strekningen fra Breimyr til Lyngdal vest, mens Ytre ring
vedtas med prinsipiell tilslutning til bompengefinansiering. Før saken fremmes for Stortinget må det
foreligge bindende lokalpolitiske vedtak i berørte kommuner og fylkeskommune. Det er videre en
forutsetning at Vest-Agder fylkeskommune stiller garanti for bompengeselskapets gjeld.
I saken gjøres det rede for hovedpunktene i grunnlaget fra Nye Veier AS. For flere detaljer vises det
til vedlagt dokument.
Trafikkgrunnlag
Det er gjennomført trafikkberegninger med tre kroner per kilometer på ny E39. Trafikkbelastningen
for E39 med og uten bompenger er vist i tabellen under.

En økning av bompenger gir generelt følgende endinger på trafikkbelastning og trafikkmønster:
-

Endring av destinasjon for handel, besøk og andre reiser.
Økt bruk av kollektivtransport, gange, sykkel og bilpassasjerer.
Bortfall av enkeltreiser.

Disse endringene er årsaken til avvisningen i bomsnittene. Ved etablering av bomstasjoner skjer det
en samlet reduksjon i antall reiser på ca. 700-800 per døgn. Antall bilbaserte reiser reduseres med
rundt 1200 turer per døgn, mens antall kollektivreiser øker med 100-200 turer per døgn og antall
gang- og sykkelturer stiger med ca. 600 turer per døgn.
Veistandard
Ny E39 fra Breimyr til Lyngdal vest er planlagt utbygd til firefelts vei med standard bredde, og går
stort sett i ny trase. Det er lagt til grunn fartsgrense 110 km/t i på hele strekningen. Reiselengden fra
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Breimyr til Lyngdal vest vil bli redusert fra 80 km til 68 km. Reisetiden vil bli redusert fra 70
minutter til 37 minutter.

Takster, innkrevingstid og rabatter
For å finansiere ny E18/E39 Vige – Lyngdal vest legges det til grunn en betaling på tre koner per
kilometer for lette kjøretøy i hvert kryssområde og at tunge kjøretøy betaler tre ganger lettbiltakst.
Dette innebærer at grunntaksten fordelt på aktuelle bomsnitt blir som vist i tabellen under.
Bomtakster 3 kr/km
Lettbil Lettbil
GjennomsnittsLengde uten med
Bomsnitt Fra
Til
km
rabatt rabatt Tungbil takst
19
1
Breimyr
Monan
5,5
17
13
50
32
2
Monan
Lohnelier
7,5
23
18
68
17
3
Lohnelier Døle bru
5
15
12
45
25
4
Døle bru
Mandal
7
21
17
63
39
5
Mandal
Reibakken
9
27
22
81
29
6
Reibakken Livold
7
21
17
63
44
7
Livold
Herdal
12
36
29
108
33
8
Herdal
Røyskår
8,3
25
20
75
34
9
Røyskår
Vatlandstunnelen
7,8
23
19
70

Buss i rute er fritatt for betaling av bompenger.
Gjennomsnittstakst er definert som gjennomsnittlig inntekt per passering. Det vil si det
gjennomsnittlige beløpet som bilistene betaler når en tar hensyn til effekten av rabatter, fritak og
fordeling mellom tunge og lette kjøretøy.
Innkrevingstid og bompengebelastning
Det er lagt til grunn bompengeinnkreving i 15 år i hvert bomsnitt fra den nye veien blir åpnet for
trafikk. I finansieringsberegningene er det lagt til grunn bompengeinnkreving i perioden 2021-2044.
Det medfører at det vil være ulik bompengebelastning i ulike år. Det vil være en trinnvis opp- og
nedtrapping av bompengebelastningen i bompengeperioden i løpet av en 12-årsperiode.
Rabatter
Prop 1S Tillegg 2 (2015-2016) om Endring av Prop 1S (2015-2016) legger føringer på hvilket takstog rabattsystem fremtidige bompengeproposisjoner kan legge til grunn. Det legges til grunn en
rabatt på 20 prosent. for kjøretøy i takstgruppe 1 (lette kjøretøy under 3500 kg) som er utstyrt med
elektronisk brikke og gyldig avtale. Det legges ikke opp til andre rabattordninger som for eksempel
passeringstak og timesregel. Tungbil har ingen rabatt i bomsnittene.
Innføring av miljødifferensierte takster på E39 Breimyr – Lyngdal vest vil bli håndtert gjennom de
takstvedtakene som Statens vegvesen har ansvar for å gjennomføre sammen med Vest-Agder
fylkeskommune når en delstrekning er ferdig utbygd. Dette forutsetter at det er gjeldende nasjonale
takstretningslinjer for nullutslippsbiler på det tidspunktet takstvedtakene gjøres.
Bompengekonsept
Innkrevingstiden starter opp samtidig som den nye veistrekningen åpnes for trafikk, og lengden på
innkrevingsperioden er lik i alle bomsnittene. Konseptet medfører at det plasseres en automatisk
toveis bomstasjon mellom hvert kryss på ny E39. I planen er det lagt inn ni bomsnitt på strekningen
på ny E39 som vist i kartet på neste side.
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Konkret plassering av bommer på ny E39 vil bli endelig avklart i etterkant av godkjente
reguleringsplaner for strekningen. Som følge av at det ikke foreligger godkjente reguleringsplaner
for strekningen, er det en mulighet for at Nye Veier vil foreslå endring av trase og antall kryss.
Dersom det skulle bli utfallet, vil prinsippene som fremgår av vedlagt saksgrunnlag fra Nye Veier
AS være styrende for plassering av bomsnitt og takst.
Trafikklekkasje til sideveinettet
Trafikkberegninger viser at det er behov for trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Monan
og Breimyr for å sikre at flest mulig bruker den nye veien. Dette betyr at det sannsynligvis må
etableres et sideveisbom på dagens E39 mellom Monan og Breimyrkrysset. Taksten i denne
bommen bør ligge mellom 50-75 pst. av taksten på ny vei mellom Monan og Breimyr. Fysiske
tiltak for å redusere framkommelighet på gammel E39 er mulig, men vil sannsynligvis ha negative
konsekvenser for de som skal bruke veien og for framkommelighetssikkerheten i veinettet. Dersom
trafikken på andre sideveier viser seg å bli for stor, vil det også vurderes trafikkregulerende tiltak på
disse veiene.
Kostnad og finansiering
Følgende øvrige forutsetninger ligger til grunn for basisberegningene i det anbefalte konseptet:
- 15 års nedbetaling i hver bom.
- 3 kr/km for biler i takstgruppe M1 (lettbiler).
- Tunge kjøretøy betaler tre ganger lettbiltakst.
- 20 pst. rabatt for biler i takstgruppe 1. Ingen rabatt for tunge kjøretøy.
- Årlig prisvekst 2,5 pst. Dette gjelder for anleggskostnader, driftskostnader og bomtakster.
- Årlige innkrevingskostnader/driftskostnader settes noe ulikt i de forskjellige snittene pga.
ulikt trafikknivå. Kostnadene settes fra 6 mill. kr til 4 mill. kr.
- Lånerenter på 5,5 pst. de første 10 årene, deretter 6,5 pst. ut innkrevingsperioden.
- Innskuddsrente på 1,5 pst. de første 10 årene, 2,5 pst. de resterende årene.
- Det antas at 6,5 pst. av passeringene enten har fritak for betaling eller bompengene ikke lar
seg innkreve.
- Beregnet trafikkgrunnlag og trafikkvekst.
- Anleggskostnader på 22,6 mrd. (2016 kroner).
Med disse forutsetningene er gjelden nedbetalt i løpet av 15 år etter at siste bomsnitt er igangsatt.
Bompenger vil dekke 37 prosent av forventet kostnad for prosjektet. Det er beregnet at bompengene
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skal dekke renteutgifter på om lag 4,9 mrd. kroner (i 2016 kroner) og innkrevingskostnader på om
lag 600 mill. kroner. I tillegg kommer bidraget til utbyggingen på 8,25 mrd. kroner. Brutto
bompengeinntekter er forventet å utgjøre om lag 11,8 mrd. kroner.
Nedbetaling av gjeldsforpliktelsene vil kunne gå raskere dersom trafikkgrunnlaget viser seg å være
større enn beregnet og/eller dersom rentenivået er lavere enn forutsatt. Bomstasjonene som settes
opp vil være solidariske med hverandre i den betydning at gjelden sees i sammenheng for hele
prosjektet

Vurdering
Forslaget fra Nye Veier AS gir på en god beskrivelse for bakgrunnen for saken og de vedtakene
som må gjøres for å komme videre i prosjektet. Fylkeskommunen er positiv at saken er kommet
frem til lokalpolitisk behandling. Det er svært viktig å komme i gang med prosjektet for at regionen
får en trygg vei med bedre fremkommelighet.

