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Sammendrag 

Rapporten er skrevet for forskningssenteret Include, og finansiert av UiO:Energy. Veileder har vært 

Anders Tønnesen ved TØI/CICERO.  

Målet med rapporten er å beskrive bakgrunnen, historien og strukturen til bomsystemet i de fire 

største norske byregionene (Oslo, Bergen, Stavanger/Nord-Jæren og Trondheim), og å synliggjøre 

misnøye i befolkninga ved hjelp av medieoppslag og valgresultat. Rapporten bruker kunnskap om 

byområdenes ulike bomstruktur til å bedre forstå motstanden i befolkninga mot bompenger.  

Oppsummert kan man si at Oslo har et bomsystem som er konsentrisk oppbygd, med senere 

justeringer for å treffe biltrafikk som også skjer i byen, og ikke bare den som går inn til byen. 

Systemet er videreutviklet fra den første bomringen som skulle sørge for at de store trafikale 

problemene på 1970- og 1980-tallet minket, men er i dag i stor grad rettet mot å utvikle 

kollektivtrafikken og sikre tiltak for gående og syklende. Det har vært mye konflikt rundt Oslos 

kollektivsatsing med bane til Fornebu, fordi den sees i sammenheng med utbygging av motorvei vest 

for byen. Skiftende byråd i Oslo og flertall i fylkeskommunen har bidratt til at dette har tatt lang tid å 

avklare.  

Bergens bomring var først i Norge, og har blitt videreutviklet siden den gang. Fra å være en ring 

rundt sentrum, har systemet nå blitt mer komplekst. Etter siste store endring i systemet, da de nye 

bomstasjonene ble åpnet i 2019, er også lokaltrafikken i forstedene nå «offer» for bomsystemet. 

Bergens bomsystem og bypakke markedsføres som Miljøløftet. Kollektivsystemet, bybanen, har vært 

gjenstand for mye debatt særlig rundt trasévalg, og dette har ført til at utbygging har tatt lang tid.  

På Nord-Jæren har bomsystemet (og de trafikale utfordringene det skulle løse) en særegen romlig 

struktur, uten ett klart sentrum. Med frittliggende bomringer er det i så måte unikt blant de norske 

storbyene. I et område med korte avstander og likevel stort bilhold, har bomsystemet møtt mye 

kritikk, og også i flere omganger vært gjenstand for uenighet mellom de involverte kommunene. 

Kollektivtilgangen er relativt lav, og den siste store endringa i bomsystemet i 2018 har skapt steile 

fronter. Etter en rebranding i 2018 blir nå byvekstavtalen markedsført som Bymiljøpakken. 

Trondheim har et bomsystem det er bred enighet om i lokalpolitikken, og hvor bompengepolitikk 

ikke har ført til skifter i politisk ledelse i byen. Strukturen er kompleks, og dette har vært viktig for å 

oppnå tverrpolitisk enighet. Bomstrukturen er konsentrisk bygd i flere omganger, ved at bysentrum 

er ringet inn av bommer. Bomsystemet har i lang tid vært markedsført sammen med tiltak for 

kollektivtrafikk, gående og syklende, som Miljøpakken. Siste utvidelse av bomsystemet i form av nye 

bomstasjoner skjedde i 2014. 
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Motstand mot bomsystemet er vist ved medieoppslag og valgresultat. Eksemplene fra mediene viser 

at mange mener bompenger rammer skjevt og er urettferdig. Dette begrunnes av mange med at 

kollektivtilbudet ikke er et reelt alternativ, og at bompengene går til tiltak de ikke opplever nytte av. 

Det er også noen som trekker fram at de faktisk endrer atferd, kjører mindre og planlegger mer, og 

at de på den måten er med på å oppfylle deler av målet med bompengesystemet.  

Konklusjonen er tredelt. For det første kan en «snikende» endring i retorikk og formål rundt 

bomsystemet svekke legitimiteten til systemet og den opplevde nytteverdien av bompengene. For 

det andre, ser det ut til at timing, innhold og omfang av endringer som innføres i systemet har 

betydning for hvilken motstand som mobiliseres. Til sist er den romlige orienteringa i systemet viktig 

for å forstå motstand, hvor Nord-Jæren står i en særstilling som avvikende fra de andre byområdene.  
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Innledning  

I Norge har bompenger eksistert i hundrevis av år. Private grunneiere har satt opp bommer og krevd 

inn avgift for å få lov til å bruke veien eller brua deres. Offentlige bomprosjekter dukket ikke opp før 

på 1900-tallet, og de første var gjerne ei bru som skulle bygges og som det skulle kreves inn avgift for 

å få lov til å bruke (Anchin 2018). Slike enkeltstående bomprosjekt finnes det veldig mange 

eksempler på i Norge de siste 100 årene. I og rundt de største byene har de enkeltstående 

prosjektene blitt erstattet av komplekse bomsystemer, som ikke bare finansierer bygging av 

infrastruktur for bil, men som også bidrar til både utbygging og drift av kollektivtrafikk, til tiltak for 

myke trafikanter, syklister, og andre som ferdes i området. Denne rapporten kartlegger og 

analyserer slike bomsystem.  

Målet med rapporten er å beskrive bakgrunnen, historien og strukturen til bomsystemet i de fire 

største norske byregionene (Oslo, Bergen, Stavanger/Nord-Jæren og Trondheim), og å synliggjøre 

misnøye i befolkninga ved hjelp av medieoppslag og valgresultat. Rapporten bruker kunnskap om 

byområdenes ulike bomstruktur til å bedre forstå motstanden i befolkninga mot bompenger, og 

forsøker å svare på hvordan byområdenes bomstruktur og kollektivtilgjengelighet kan forklare 

motstand i opinionen mot bompenger. 

Først kommer et kapittel med bakgrunnsinformasjon, før hver byregion blir presentert for seg. Så 

følger oversikt over motstand mot bompenger, vist ved hjelp av medieoppslag. I analysen vises 

likheter og forskjeller mellom byregionene, før konklusjon og noen avsluttende betraktninger følger.  

Konklusjonen er tredelt. For det første kan en «snikende» endring i retorikk og formål rundt 

bomsystemet, fra å løse trafikale problem til å bli først og fremst et miljøtiltak, svekke legitimiteten 

til systemet og den opplevde nytteverdien av bompengene. I Trondheim, som hadde et brudd i 

bominnkreving som ga rom for et skifte i retorikk og målsettinger, har motstanden mot systemet 

vært lavere enn i de andre områdene. For det andre, ser det ut til at timing, innhold og omfang av 

endringer som innføres i systemet har betydning for hvilken motstand som mobiliseres. Før valget i 

2019 gjennomførte både Oslo, Bergen og Nord-Jæren store endringer, og opplevde stor motstand. 

Til sist er den romlige orienteringa i systemet viktig for å forstå motstand, hvor Nord-Jæren står i en 

særstilling som avvikende fra de andre byområdene.  

Denne rapporten er et resultat av et sommerprosjekt finansiert av UiO Energy, og er en del av 

forskningssenteret Include. Veileder for prosjektet har vært Anders Tønnesen ved 

Transportøkonomisk Institutt og CICERO. Takk til Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes for 

tilgang til data og illustrasjoner av valgresultat og kollektivtilgjengelighet.   
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Bakgrunn 

Dette kapittelet inneholder bakgrunnsinformasjon om viktige begrep og ordninger som påvirker 

bompengepolitikken.  

Byvekstavtaler  

Byvekstavtaler er gjensidig forpliktende avtaler mellom storbyene (med nabokommuner), 

fylkeskommunene og staten, og regulerer arealbruk og transport i byområdene. Fra regjeringas side 

er både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet involvert.  

Byvekstavtalene er fortsatt under innfasing, og tar over rollen som bymiljøavtaler og 

byutviklingsavtaler har hatt tidligere (Prop. 1 S 2020-2021). Belønningsmidlene som skal redusere 

bilbruk og de tidligere bypakkene inngår nå i byvekstavtalene. Bergen, Nord-Jæren og Trondheim har 

operative byvekstavtaler, mens Oslos avtale er ferdig forhandlet og lokalt behandlet, men 

behandling i regjeringa gjenstår (per oktober 2020, ibid.).  

I byvekstavtalene ligger også bestemmelser om den såkalte 50/50-ordninga, hvor staten bidrar med 

halvparten av midlene til høykvalitets kollektivtilbud (Regjeringen 2020a).  

Nullvekstmålet 

Nullvekstmålet ble først formulert i klimaforliket på Stortinget, og sa at veksten i persontransport i 

byområder skulle tas med kollektiv, sykkel og gange. Målet har senere vært med i to utgaver av 

Nasjonal transportplan (Amundsen, Christiansen, Hanssen, Hofstad, Tønnesen og Westskog 2019). 

Målet gjelder for hele byregioner, og ikke enkeltkommuner. Dette gjør det til et opplagt mål for 

byvekstavtalene, som også har et større geografisk virkeområde enn den enkelte bykommune. Målet 

operasjonaliseres ved at privatbilers kjørelengde måles, og det tar ikke hensyn til bilens drivstoff. 

Nullvekstmålet er ikke et rent klimamål, siden også nullutslippsbiler inngår i målet. Dette sikrer at 

målet står seg også i en tid hvor andelen elbiler øker voldsomt i Norge (Amundsen et al. 2019), og 

ved at man også kan regulere elbilers bruk av veien. Støy, veikapasitet, svevestøv og fare for ulykker 

er ikke avhengig av bilens drivstoff.  

I bompengeforliket som regjeringa inngikk i august 2019, etter lang tids uro om bompengepolitikken 

innad i regjeringa, ble det bestemt at nullvekstmålet skulle videreutvikles: «Regjeringen tar sikte på å 

fastsette et videreutviklet nullvekstmål med fokus på reduserte utslipp (lokale utslipp og 

klimagassutslipp), støy, fremkommelighet og arealbruk innen utgangen av 2019» (Regjeringen 2019).  

I desember 2019 sendte Samferdselsdepartementet og daværende statsråd Jon Georg Dale brev til 

de fire største byområdene med beskjed om at nullvekst fra da av skulle måles i tre års glidende 
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snitt. Netto nullvekst over tre år gir rom for små variasjoner i biltrafikk uten at det gir reduserte 

overføringer fra staten (Samferdselsdepartementet 2019).  

I brev av 8. 6. 2020 presiserer samferdselsminister Knut Arild Hareide at det videreutviklede 

nullvekstmålet lyder «I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres 

gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling 

og gange» (Samferdselsdepartementet 2020). Det som er nytt etter denne endringa er ei vektlegging 

av de mest sentrale områdene, ved en ny og målrettet måte å måle trafikk på. Antall kilometer kjørt 

av privatbilene skal nå vektes etter hvor dette skjer, med hjelp av reisevaneundersøkelsen. Nytt er 

også at arealbruk er tatt inn i nullvekstmålet. Dette er en følge av innføringa av byvekstavtaler, som 

både regulerer transport og areal i byområdene (Ibid.).  

Bompenger i lovverket 

Bompenger er regulert i veglovas § 27, første til tredje ledd:  

«Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar 

på offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av 

avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan 

kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, 

inkludert sporveg og tunnelbane. 

Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsetje særskilde ordningar for 

bompengar i byområde, med takstar som er tilpassa dei særskilde behova i området, ut frå 

omsyn til transportløysingane i området, bruken av arealet, lokalmiljøet eller liknande. Ut frå 

behova kan det fastsetjast takstar som er baserte på køyretøya si vekt, påverkar val av 

reisemiddel, varierer ut frå tida på døgnet, varierer ut frå dei ulike køyretøya sine 

miljøeigenskapar eller liknande. Føresegnene om vilkår og bruk av bompengar i første ledd gjeld 

tilsvarande. Som del av ein plan om eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, 

kan bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtrafikk. 

Departementet kan i forskrift fastsetje mellombelse endra bompengetakstar til bruk i 

avgrensa periodar innanfor eksisterande bompengeordningar i byområde når det er fare for og 

ved overskriding av grenseverdiane for konsentrasjon av forureining i luft utandørs fastsett i 

forskrift med heimel i forurensningsloven § 9. Bruken av takstane føreset vedtak av kommunen 

og fylkeskommunen. Inntekter frå dei endra takstane skal gå til å nedbetale dei prosjekta som er 

prioriterte i bompengeordninga det gjeld. Departementet kan i forskrifta likevel fastsetje 

føresegner om at inntekter frå dei endra takstane kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i 

perioden det gjeld.» 
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Det framgår av loven at all bompengeinnkreving på offentlig vei skal forelegges og godkjennes av 

Stortinget. Med offentlig vei menes riksvei, fylkesvei og kommunale veier som er åpen for fri ferdsel, 

jfr. veglova § 1. Bompengeinnkreving må initieres av lokale myndigheter, før regjeringa oversender 

saken til Stortinget enten i Nasjonal Transportplan, i en egen proposisjon eller i statsbudsjettet 

(Statens vegvesen 2019). Bompengene kan brukes til alle formål som veglova gir hjemmel for. Det 

går fram av andre ledd at det i byområder kan innføres særskilte ordninger basert på kjøretøyets 

egenskaper, tid på døgnet, og at bompenger i «eit heilskapleg og samordna transportsystem» kan 

brukes til drift av kollektivtrafikk (dette ble tatt inn ved lovendring i januar 2008, se Besl. O. nr. 41 

(2007-2008)). Dette åpner for rushtidsavgift og forskjellig pris etter hvilket drivstoff bilen bruker. 

Tredje ledd åpner for en midlertidig beredskapstakst som kan brukes i byområder hvor dette er 

fastsatt i egen forskrift, når det er fare for overskridelser i nivåene for luftforurensing. Per i dag 

(2020) er slike forskrifter fastsatt for Bergen og Oslo.  

Bompakker og nytteprinsippet 

Det skilles mellom bomprosjekter og bompakker i planlegging og gjennomføring. Et enkeltstående 

bomprosjekt (for å finansiere for eksempel ei bru, en tunnel eller en bestemt veistrekning) har noen 

færre regler enn bompakkene. En bompakke er en helhetlig plan for veiutbygging i et område, og 

hvor bompenger ikke direkte trenger å gå til akkurat den veien den er plassert på. Det er likevel 

viktig å ikke bryte nytteprinsippet, som er beskrevet i flere versjoner av Nasjonal Transportplan.  

Nytteprinsippet ligger til grunn for bompengeinnkreving, og sier at den som er med på å betale skal 

ha nytte av tiltaket. I sin enkleste og mest banale form vil det si at den som betaler bompenger skal 

få kjøre over den nye brua som bompengene finansierer. Nytteprinsippet er likevel også utvidet til å 

inkludere indirekte nytte, for eksempel ved at det blir bedre framkommelighet totalt sett i et 

område, for eksempel ved at bompenger brukes til å styrke kollektivtrafikken eller legger til rette for 

økt bruk av sykkel (Statens Vegvesen 2019).  

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 

Det politiske partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) vokste fram i Stavanger i 2015, som 

en reaksjon på endringene i bomsystemet på Nord-Jæren i den såkalte Bypakke Nord-Jæren, og fikk 

tre representanter i bystyret i Stavanger i 2015 (4,3 % oppslutning). Ved valget i 2019 kunne man 

stemme på FNB i 11 kommuner og fire fylker (Dagsavisen 2019), blant annet i Oslo, Bergen og flere 

kommuner på Nord-Jæren. Størst oppslutning fikk FNB i Alver, med 22,1 % av stemmene, mens de i 

Bergen fikk 16,7 %. I Stavanger, Sola og Sandnes lå oppslutninga på mellom 9,1 % og 10,1 %, mens de 

i Oslo fikk bare 5,8 % av stemmene.  
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Motstand mot bompenger er ikke et fenomen som vokste fram med FNB, partiet må heller ses på 

som en kanalisering av en protestbevegelse inn i valgsystemet, som en legitim del av det formelle 

demokratiet. Dette er ikke et unikt tilfelle, da det er vanlig i Norge at ulike protestbevegelser fanges 

opp av de politiske partiene (Grønli 2020).  

I 2020 sliter FNB med oppslutning på flere meningsmålinger, og preges av flere konflikter internt 

(Klassekampen 2020).  
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Byområdenes bomstruktur  

Oslo 

Den første bomringen i Oslo (Osloringen) ble satt i drift i 1990, som en konsekvens av store trafikale 

problemer gjennom 1970- og 1980-tallet. Osloringen var plassert rundt byen, og hadde enveis 

betaling i retning inn mot byen, og en passering kostet 10 kr (Johansen 2016). Bomringen var en del 

av Oslopakken, som først og fremst skulle bygge ut hovedveinettet i hovedstaden. Bompenger ble 

brukt for å kunne gjennomføre utbygginga raskere enn det som ville vært mulig med kun statlige 

overføringer (15 år med bompenger, estimert til 35 år uten bompenger). 20 % av 

bompengeinntektene gikk til kollektivtrafikk, og bomringen skulle etter planen legges ned når 

motorveinettet var ferdig utbygd.  

I 2000 ble Oslopakke 2 vedtatt i Stortinget, jfr. St.prp. nr. 64 (1999-2000). Den vedtok videreføring av 

bomringen, og investeringene ble vridd i retning mer satsing på kollektivtransport. Nå ble 40 % av 

midlene satt av til kollektivutbygging. Som en følge av dette ble i 2001 prisen for å passere i 

bomringen økt med 2 kr per passering, og hver kollektivreise fikk 75 øre i påslag som ble øremerka 

innkjøp av nytt materiell (Lian 2004, Oslopakke 3-sekretariatet 2015). En av flere viktige satsinger i 

Oslopakke 2 var byggingen av T-baneringen og de tilhørende stasjonene Sinsen, Storo og Nydalen. I 

tillegg ble T-banen forlenget i flere retninger, og det ble kjøpt nytt skinnegående materiell. 

Bomringen skulle legges ned i 2012, gitt at det ikke ble vedtatt en ny pakke med nye prosjekt som 

krevde mer innkreving av bompenger.  

Da Transportøkonomisk Institutt evaluerte Oslopakke 1 og 2 (Lian 2004) kom det fram at skepsisen 

til bomringen sank med åra. I 2004 var 44 % av befolkninga positiv til bomringen, og 65 % var 

positive til Oslopakke 2. Dette ble sett på som at befolkninga i større grad var positiv til å betale hvis 

“en betydelig andel” brukes til kollektivtransport (Lian 2004: 28), siden hovedforskjellen mellom 

Oslopakke 1 og 2 var den betydelige vridninga i retning av kollektive løsninger.  

Oslopakke 3 ble vedtatt i Stortinget i 2008 (St.prp. nr. 40 (2007–2008)). Nå ble det laget et nytt 

system for innkreving av bompenger, men basert på den eksisterende bomringen. Prisene i 

Osloringen ble nå 25 kr per passering, og 12,50 kr i et nytt bomsnitt på vestsida av byen, på grensa 

mot Bærum. Bærum kommune mente den nye bommen først kunne åpne etter byggestart for ny 

E18 vestover, men dette ble sett bort fra med argumentasjon om at Oslopakke 3 var en helhetlig 

pakke. Innbyggerne i Bærum måtte ta til takke med indirekte nytte (jfr. nytteprinsippet) av bedret 

trafikkbilde når de krysset bygrensa. I det nye snittet var det enveis innkreving i retning mot byen 

(det samme i Osloringen), og automatisk betaling. De gamle bomstasjonene ble også byttet ut til 

fordel for nye automatiske stasjoner. Et nytt element i Oslopakke 3 var at bompenger nå også skulle 
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gå til drift, ikke bare utbygging, av kollektivtransport. Dette krevde endring av veglova, og ble vedtatt 

av Stortinget i januar 2008 (se Besl. O. nr. 41 (2007-2008)). Det ble fra nå av lagt opp til prisjustering 

av takstene i tråd med konsumprisindeksen.  

Takstene i bomringen ble økt utover prisvekst som en følge av revidert avtale om Oslopakke 3 

inngått i 2012. Fra 1. februar 2013 kostet det 30 kr å passere Osloringen og 15 kr i bygrensa i vest, 

for lette kjøretøy. Samtidig ble rabatten ved bruk av brikke redusert fra 20 % til 10 %.  

I 2016 ble avtalen om Oslopakke 3 revidert på ny. Den reviderte avtalen la opp til ei opptrapping av 

bompengeinnkrevinga i tre trinn. Første trinn ble iverksatt 1. oktober 2017 og innebar en prisøkning i 

Osloringen, samt innføring av differensierte priser basert på både tid og miljø. Prisen for passering i 

Osloringen, for lette kjøretøy uten avtale, ble nå satt opp fra 35 kr til 44 kr for bensinbiler og ladbare 

hybridbiler, og til 49 kr for dieseldrevne biler. Nullutslippsbiler passerte gratis i alle bommer. Det ble 

10 kr dyrere å kjøre gjennom Osloringen i rushtiden (06.30-09.00 og 15.00-17.00) (Fjellinjen uten 

dato). 

I desember 2017 ble Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Oslo fastsatt. Den gir Oslo 

myndighet til å tredoble bomtakstene på kort varsel ved akutt (fare for) luftforurensning, en såkalt 

beredskapstakst (Samferdselsdepartementet 2017).  

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus ble inngått i juni 2017. Denne avtalen tar opp i seg bypakken 

(Oslopakke 3) og den tidligere belønningsavtalen. Byutviklingsavtale (landets første og siste) ble 

inngått mellom Oslo, Akershus fylkeskommune og staten i september 2017. Den skal blant annet 

regulere arealbruk. Bymiljøavtalene og byvekstavtalene skal etter hvert bli erstattet av 

byvekstavtaler.  

Oslo har en ferdigforhandla byvekstavtale med staten, signert i juni 2019 (Byvekstavtale 

Osloområdet 2019). Partene er Oslo, Bærum, Skedsmo, Oppegård, Viken fylkeskommune og staten 

(Byvekstavtale Osloområdet 2019). At avtalen ikke er tredd i kraft beror på konflikt om valg av 

løsning for E18 vest for Oslo, og finansiering av Fornebubanen, men nå (oktober 2020) har avtalen 

fått tilslutning lokalt og må bare behandles i regjering før den kan tre i kraft (Regjeringen 2020b).  

Virkeområdet for avtalen er Oslo og kommunene i gamle Akershus fylke, disse er representert i 

avtalen gjennom fylkeskommunen. Det vil si at nullvekstmålet (og alle andre mål i avtalen) skal nås i 

alle kommunene i gamle Akershus, samt i Oslo.  

Andre trinn av Oslopakke 3 ble fremmet for Stortinget i 2018 (Prop. 69 S (2017–2018)) og innført i 

2019, og innebar en rekke endringer. Det ble for første gang på over 10 år åpnet nye bomstasjoner i 

Oslo. Et nytt bomsnitt, Indre Ring, med 14 nye bomstasjoner og toveis bominnkreving ble åpnet. Den 

nye indre ringen følger omtrent Ring 2, med to armer mot Trosterud og Grefsen. Bakgrunnen for det 
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nye bomsnittet er at flere av bilreisene i Oslo skal belastes i en bomring. Før dette gikk omtrent 50 % 

av bilturene i Oslo gjennom en bomstasjon. Målet med den nye ringen var at dette skulle øke til 75 

%, og på denne måten bli mer rettferdig. I tillegg ble bomsnittet på bygrensa i vest utvidet til også å 

dekke innfartsårene fra nordøst og sørøst. Oslo har etter dette tre bomsnitt: Osloringen, Indre Ring 

og Bygrensa, se figur 1. Osloringen ble ombygd til toveis innkreving (taksten per passering ble 

samtidig omtrent halvert). De to ringene har felles timesregel, som betyr at det i løpet av én time 

kun er dyreste passering man betaler for. De har også felles tak for antall betalinger per måned, som 

er 160. Bygrensa har fortsatt enveis innkreving, har egen timesregel og maksimalt 60 betalinger per 

måned. I trinn 2 ble det også innført betaling for elbiler. Nå måtte de betale lav takst i bommen. 

Inntektene fra bomsystemet ble anslått å skulle øke fra 3,5 mrd. kr årlig, til 4,5 mrd. kr per år (Ibid.). 

 

Figur 1: Bomsnitt i Oslo etter 2019. Bomsnittene markert i tre forskjellige farger.  
Kilde: https://www.fjellinjen.no/privat/priser/nye-bomstasjoner-i-oslo-og-akershus/oversikt-over-
bomstasjonene/ 

Urbanet Analyse vurderte på oppdrag fra Oslopakke 3-sekretariatet fordelingsvirkningene av de nye 

bomstasjonene i 2017. De fant at de nye bommene fungerte etter hensikten, ved at flere reiser ville 

bli berørt av bomringen enn ved det gamle systemet. Særlig ville reisene til innbyggere i indre deler 

av Oslo i større grad passere en bomstasjon (Ellis og Amundsen 2017).  

I den årlige evalueringa av holdninger til bompengeordninga har det siden 2014 (med unntak av 

2018) vært flere som er positive enn negative til bompengeordninga. Fra 1989, året før bommene 

åpna, og fram til 2014 var flertallet av innbyggerne negative til bomsystemet (Statens Vegvesen 

https://www.fjellinjen.no/privat/priser/nye-bomstasjoner-i-oslo-og-akershus/oversikt-over-bomstasjonene/
https://www.fjellinjen.no/privat/priser/nye-bomstasjoner-i-oslo-og-akershus/oversikt-over-bomstasjonene/
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Region Øst 2019). I 2019 var 52 % positive, mens 48 % var negative. Halvparten av intervjuene ble 

gjennomført før endringa i bomsystemet, og halvparten etterpå. Tallene viser at en større andel er 

positive til bomsystemet etter at endringa ble innført. Utvalget er trukket fra innbyggere i Oslo og 

Akershus. De som er positive til bomsystemet trekker i større grad enn tidligere fram miljøhensyn og 

at kollektiv- og sykkeltilbud bedres, og i mindre grad enn tidligere at pengene går til veibygging. De 

to viktigste årsakene til at folk er negative til bompenger er at det er for dyrt, og at det er 

urettferdig/rammer feil (Ibid.).  

Trinn 3 i Oslopakke 3 skulle etter planen bli innført 1. mars 2020, men ble utsatt til 1. juni 2020. 

Innføringa ble igjen utsatt på ubestemt tid på grunn av brudd i forhandlingene mellom Oslo, Viken 

og Staten om byvekstavtale. I dette trinnet skal elbiler etter planen betale 50 % av normal takst i 

bomstasjonene.  

Oslos kollektivsatsing med T-bane til Fornebu skal delfinansieres av bompenger, og inngår i 50/50-

ordninga med statlig tilskudd til store kollektivprosjekt. Finansieringa inngår i et stort kompromiss 

om utbygging av ny E18 vest for Oslo, og har vært gjenstand for mye debatt både i Oslo, i Viken og 

på Stortinget. Prosjektet er ikke endelig vedtatt, men i siste forslag fra ekstern kvalitetssikrer ligger 

det en total styringsramme på omtrent 17,7 milliarder kr (2021-kroner) (Prop. 1 S (2020-2021)). I 

2019 ble det brukt 185 millioner kroner i bompenger på Fornebubanen (Ibid.). I 

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 ligger det en forutsetning om at netto inntekt fra 

bomsystemet i perioden 2021-2024 er på omtrent 11,7 mrd. kr (Styringsgruppen for Oslopakke 3 

2020).  

Oslo er den eneste av storbyregionene som ikke promoterer bypakken, bymiljøavtalen og 

byutviklingsavtalen under et eget merkenavn og med egen nettside. 



14 
 

 

Figur 2: Kollektivtransportens konkurranseevne i Osloregionen, jobbreiser. Laget av Brage Vagli Østbye og 
Morten Wiig Letnes (upublisert). 

Figur 2 viser kollektivsystemets konkurranseevne mot privatbilen. Jo høyere Accessibility ratio, jo 

bedre er kollektivtilbudet relativt til bil. Ratio lik 1 vil si at kollektivtrafikk og bil gir like god 

tilgjengelighet. Høyere score enn 1 betyr at man når flere arbeidsplasser ved å reise kollektivt enn 

man gjør ved å kjøre bil. Dette er kun tilfelle på Nesoddtangen, hvor direktebåten til Oslo sentrum 

gir tilgjengelighet til svært mange arbeidsplasser ved bruk av kollektivtransport, men ikke med bil.  

Oppsummert kan man si at Oslo har et bomsystem som er konsentrisk oppbygd, med senere 

justeringer for å treffe biltrafikk som også skjer i byen, og ikke bare den som går inn til byen. 

Systemet er videreutviklet fra den første bomringen som skulle sørge for at de store trafikale 

problemene på 1970- og 1980-tallet minket, men er i dag i stor grad rettet mot å utvikle 

kollektivtrafikken og sikre tiltak for gående og syklende. I 2019 åpnet de siste nye bomstasjonene, ti 

år etter forrige gang. Dette var en stor endring i bomsystemet, men nye stasjoner ble kombinert 
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med lavere pris for enkeltpasseringer. Oslo markedsfører ikke sin byvekstavtale og 

samferdselssatsing under et eget navn. Det har vært mye konflikt rundt Oslos kollektivsatsing med 

bane til Fornebu, fordi den sees i sammenheng med utbygging av motorvei vest for byen. Skiftende 

byråd i Oslo og flertall i fylkeskommunen har bidratt til at dette har tatt lang tid å avklare.  

Bergen 

Bomringen i Bergen var Norges første av sitt slag, og åpnet i 1986. Den hadde seks bomstasjoner og 

skulle bidra til å bygge ut et tjenlig hovedveinett (Prop. 1 S (2012-2013), Bekken og Osland 2004). 

Dette var en ren veipakke, uten midler til kollektivtrafikk. Bergen hadde en lang tradisjon med 

bompenger også forut for bomringen, for eksempel til finansiering av Puddefjordsbroen som åpnet i 

1956 (Ferde uten dato). Bomringen skulle være operativ til år 2000, men ble utvidet til 2002 i 

påvente av en ny plan for transportutvikling.  

Utover på 2000-tallet opplevde Bergen en sterk nedgang i bruk av kollektivtransport. Dette blir av 

Lian (2005: IV) forklart med “økte takster, redusert tilbud, økt inntekt i befolkningen og redusert 

bensinpris”. Nedgang i kollektivtrafikk hang sammen med økning i biltrafikken. Som et resultat av 

denne utviklinga ble Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø (heretter omtalt som 

Bergensprogrammet) iverksatt i 2002 (St.prp. nr. 76 (2001-2002)). Bergensprogrammet skulle være 

et “trendbrudd”, som førte til at trafikkvekst skulle tas med kollektive løsninger heller enn med bil, 

og bybanen mellom Bergen sentrum og Flesland var et svært sentralt prosjekt (Ibid.). Dette er et 

eksempel på at mål om ingen vekst i biltrafikk eksisterte også før nullvekstmålet ble formulert i 

klimaforliket.  

For å finansiere Bergensprogrammet ble bomringen videreført, etter planen for 10 nye år. I 2004 ble 

det innført autopass-system, og takstene ble økt til 15 kr for lett bil og 30 kr for tung bil, med en 

relativt god rabattordning. Det ble også innført timesregel, slik at brukere kun betalte for én 

passering i timen. Tidligere hadde det vært gratis å passere i bommen mellom 22.00 og 06.00 på 

hverdager og i helgene, dette ble nå endret slik at kun søndag var gratis. I løpet av perioden skulle 

åtte bomstasjoner med innkreving i retning inn mot byen bidra til finansieringa av bybanen, 

kollektivfelt for buss, Skansentunnelen og ny ringvei vest for byen.  

I 2005 vedtok Stortinget i St.prp. nr. 75 (2004–2005) en utvidelse av Bergensprogrammet. Det var 

behov for ytterligere finansiering, og noe av det ble hentet inn fra brukerne via bompenger, som nå 

skulle vare til 2015. Det ble åpnet fem nye bomstasjoner (åpnet 11. 7. 2007), hvorav tre sør for byen 

og to i sentrum. Maksimal rabatt med avtale ble redusert fra 50 % til 40 %, mens taksten per 

passering i bommen fortsatt var satt til 15 kr for liten bil og 30 kr for stor bil. Nå ble det også innført 
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betaling i bommen på søn- og helligdager. Den felles timesregelen, maksimumstaket på 50 

passeringer og bruk av autopassbrikke ble videreført.  

I 2010 ble bompengeinnkrevinga ytterligere videreført i 10 år, til og med 2025 (Prop. 108 S (2009–

2010)). Dette ble gjort for å sikre finansiering til andre etappe av ringvei vest, andre etappe av 

bybanen, og Skansentunnelen.  

I Prop. 143 S (2012–2013) ble det for første gang siden 2004 lagt opp til økning i takstene for 

passering i bomstasjonene i Bergen. Fra juli 2013 ble prisene økt til 25 kr for liten bil og 50 kr for stor 

bil (under/over 3500 kg), og i tillegg ble det bestemt at prisene heretter skulle indeksreguleres i tråd 

med konsumprisindeksen, for å sikre at ikke bompengeinntektene ble litt mindre verdt hvert år. 

Taket for maksimalt antall betalinger i bommen i løpet av en måned ble økt fra 50 til 60. Dette var 

det lagt opp til allerede i Prop. 108 S (2009–2010), men det ble ikke fulgt opp da. Videre ble rabatten 

ved forskuddsbetaling senket til 20 %. Dette bidro med mer inntekter, og var en justering for å sikre 

at Bergen hadde samme rabattsystem som de andre store byene.  

1. 2. 2016 ble det innført rushtidsavgift i bomringen i Bergen, behandlet i Prop. 1 S (2015-2016). Det 

ble pålagt ekstra avgift for passering i bommen fra 06.30-09.00 og 14.30-16.30, mandag til fredag. 

Hovedmålet med innføringa var å minke køa på de mest trafikkerte tidspunktene, noe som igjen ville 

føre til mindre utslipp av klimagasser. Inntektene fra bomringen ble forutsatt å bli lik etter 

innføringa, altså var det ikke et mål i seg sjøl å hente mer inntekt fra rushtidsavgifta, men derimot å 

minke køproblemene og bedre luftkvaliteten. Prisene for passering i bommen ble nå 45 kr i rush, 19 

kr ellers (for små biler) og 90 kr i rush, 38 kr ellers (for store biler).  

Like før jul i 2016 fastsatte regjeringa “Forskrift om mellombelse auka bompengetakstar i Bergen 

kommune, Hordaland”. Denne ga Bergen kommune muligheten til å femdoble bompengetakstene 

hvis det var akutt forverring i luftforurensninga i byen. Dette er et sterkere virkemiddel enn i Oslo, 

hvor de bare kan tredoble takstene ved bruk av sin forskrift. I periodene med femdobbel takst er 

kollektivtransport gratis for alle passasjerer. Denne forskriften erstattet i praksis det bergenske 

systemet “datokjøring”, hvor bilister etter vedtak i bystyret i tilfeller med høy luftforurensing bare 

fikk bruke bilen annenhver dag.  

Bergensprogrammet ble tatt opp i den nye og utvidete Bypakke Bergen, vedtatt av Stortinget i 2017 

(Prop. 11 S (2017–2018)). Bypakken og byvekstavtalen, som ble inngått i 2017 mellom Bergen 

kommune, Hordaland fylkeskommune og staten ved Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, markedsføres som Miljøløftet (Bergensprogrammet 2018). Bergen 

kommune hadde allerede vinteren 2012 bedt om at hjemmelsgrunnlag for miljødifferensierte 
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takster ble utredet. Det ble nå vedtatt av Stortinget som en del av Bypakke Bergen, og innført fra 1. 

6. 2018. Elbiler kjørte fortsatt gratis, men det ble innført prisforskjell mellom bensin- og dieselbiler.  

For å bidra til å nå nullvekstmålet, samt å fordele byrden med brukerbetalinga bedre, ble det i Prop. 

11 S (2017–2018) vedtatt oppføring av 15 nye bomstasjoner, som supplement til de eksisterende 14. 

De nye stasjonene skulle betjene nye deler av byen, og ble stort sett satt opp i forstedene. To 

stasjoner skulle bidra til mindre trafikk gjennom sentrum. Se figur 3 for plassering. De nye stasjonene 

har, i likhet med de gamle, enveis innkreving i retning inn mot byen, men de har ikke særskilt avgift i 

rushtida. Timesregelen videreføres for alle bomstasjoner og maksimalt antall betalinger per måned 

er fortsatt 60. Partene i byvekstavtalen ble i 2017 enige om at elbiler skulle begynne å betale 

bompenger (20 kr i rushtida, 10 kr ellers) når andelen nullutslippsbiler som passerer bom nådde 20 

%. Både de nye bomstasjonene og betaling for elbiler ble iverksatt fra 6. 4. 2019, etter noen 

forsinkelser (Miljøløftet 2019).  

Ny byvekstavtale ble inngått i 2019. Da ble nabokommunene Alver, Askøy, Bjørnafjorden og 

Øygarden med som avtaleparter. Dette innebærer at nullvekstmålet nå skal nås i alle de fem 

kommunene, ikke bare Bergen (Byvekstavtale Bergensområdet 2019).  
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Figur 3. Bomstasjoner i Bergen. Nye stasjoner (grønne i kartet) åpnet 6. april 2019. Kilde: 
http://miljoloftet.no/detteerMiljoloftet/Bompenger/ofte-stilte-sporsmal-og-svar/  

Kollektivsystemet som inngår i byvekstavtalen, og derfor er et spleiselag mellom staten og byen 

(50/50, eller opp til 64 % fra statens side etter bompengeforliket) er bybanens byggetrinn 4, som skal 

gå til Fyllingsdalen. Total ramme for byggetrinnet er på 7,3 milliarder 2021-kroner (Prop. 1 S (2020-

2021)). I 2019 gikk 785 millioner kroner av bompengene til Bybanen til Fyllingsdalen (Ibid.). Neste 

byggetrinn, trinn 5, er bybane til Åsane. Det er anslått at årlig inntekt fra bommene i Bergen er på 

900 millioner, som vil gi 9 mrd. kr inntekt i byvekstavtalens periode (Byvekstavtale Bergensområdet 

2019).  

http://miljoloftet.no/detteerMiljoloftet/Bompenger/ofte-stilte-sporsmal-og-svar/
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Figur 4: Kollektivtransportens konkurranseevne i Bergensregionen (obs: feil tekst i bildet), jobbreiser. Laget av 
Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes (upublisert). 

Det er i Bergen sentrum og i Bergensdalen mot Nesttun (sørøst for sentrum) at kollektivtransporten i 

størst grad kan konkurrere med privatbil til jobbreiser, men uten at den noen steder slå 

tilgjengeligheten man får ved å bruke bil, som vist i figur 4. Det er langs denne aksen bybanen går 

mot Flesland. For nabokommunene i nord og vest er tilgjengeligheten til arbeidsplasser ved 

kollektivtransport svært lav.  

Bergens bomring var først i Norge, og har blitt videreutviklet siden den gang. Fra å være en ring 

rundt sentrum, har systemet nå blitt mer komplekst. Etter siste store endring i systemet, da de nye 

bomstasjonene ble åpnet i 2019, er også lokaltrafikken i forstedene nå «offer» for bomsystemet. Alle 

bomstasjonene tar inn betaling når folk kjører inn mot byen. Bergens bomsystem og bypakke 

markedsføres som Miljøløftet. Kollektivsystemet, bybanen, har vært gjenstand for mye debatt særlig 

rundt trasévalg, og dette har ført til at utbygging har tatt lang tid.  
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Nord-Jæren 

Stavanger var sist ute av de største byene med å innføre bompengefinansiering, da bomstasjonene 

åpna i april 2001. I motsetning til de andre stor byene var ikke bomringen en ring rundt byen. 

Systemet hadde en “regional profil”, og de 17 bomstasjonene var spredt rundt på Nord-Jæren, i 

hovedsak på de største hovedveiene, omtrent på kommunegrensene (St.Prp. Nr. 14 (1998-1999)). 

Bompengene skulle utgjøre 35 % av den totale finansieringa av pakka, og stat, fylke og kommune 

bidro med resten. Stavanger, Sola og Klepp stilte seg bak forslaget om å innføre brukerbetaling, 

mens Sandnes og Randaberg gikk imot. Vurderinga til regjeringa var at utfordringene i trafikken var 

regionale, og at fordelene for helheten måtte gå på bekostning av enkeltkommuners motstand. 

Målet med pakken var å øke andelen kollektivreiser og gang-/sykkelturer, å redusere bilrelaterte 

miljøproblem og å få færre trafikkulykker. 

Systemet på Nord-Jæren var tidsdifferensiert allerede fra begynnelsen. Mellom 18.00 og 06.00 og i 

helgene var det gratis å passere bomstasjonene. Normal takst var 5 kr for lett bil og 10 kr for tung bil, 

mens det i rushtida (07.00-09.00 og 14.00-17.00) kosta dobbelt så mye. Brukere med avtale kunne få 

inntil 50 % rabatt, det ble innført felles timesregel og maksimum 75 betalte passeringer per måned. 

Etter planen skulle innkrevinga foregå i 10 år, men med forbehold om nye kostnadsoverslag kunne 

perioden utvides til maksimalt 15 år.  

På grunn av økte kostnader og lavere inntekter enn forutsatt, ble takstene økt fra 1. 1. 2005, etter 

vedtak i St.prp. nr. 1 (2004-2005). Nå kostet det 13 kr for lette kjøretøy og 26 kr for tunge kjøretøy. 

Innkrevinga ble kontinuerlig gjennom hele døgnet. Rushtidsavgifta ble fjerna, noe som vil si at på 

Nord-Jæren ble denne innkrevinga både iverksatt og avslutta før de andre storbyene hadde rukket å 

innføre den.  

I 2009 ble fullføring av Nord-Jærenpakka behandla i Stortinget (St.prp. nr. 58 (2008–2009)). Det ble 

forutsatt at pakka skulle fullføres og bompengeinnkrevinga ta slutt innen utgangen av 2011. Nå gikk 

Samferdselsdepartementet inn for økning av takstene til 20 kr for lette kjøretøy og 50 kr for tunge 

kjøretøy. Dette var i tråd med Rogaland fylkeskommune sitt forslag. Departementet argumenterte 

for å følge fylkeskommunen sitt forslag fordi utfordringene på Jæren måtte sees på i sammenheng, 

på tvers av kommunegrensene, og at det derfor var best å gå for fylket sin løsning heller enn en av 

kommunenes. Maksimumsrabatt ble satt ned til 40 %, mens timesregelen og taket på 75 passeringer 

ble videreført.  

Fordi arbeidet med en ny pakke for område, kalt Jærenpakke 2, ikke ble klar for stortingsbehandling i 

2011, ble gjeldende bompengeordning vedtatt forlenga i inntil fem år (Prop. 28 S (2011-2012)). 

Takstene ble videreført, og rabatten ble igjen satt ned, til maksimalt 20 % avslag. Det ble gjort 



21 
 

forbehold om at en eventuell enighet om ei ny ordning (Jærenpakke 2) ville erstatte den vedtatte 

løsninga. Hvis Jærenpakke 2 uteble, kunne bompengeinnkrevinga fortsette til igangsatte prosjekt og 

kostnader ved avvikling av ordninga var sikra.  

Bypakke Nord-Jæren ble navnet på det som tidligere har blitt kalt Jærenpakke 2, som endelig ble 

fremma for Stortinget like før jul i 2016 (Prop. 47 S (2016-2017)). Tiltaka som var omfatta av pakken 

ligger i Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg, og dermed var Klepp nå ute av prosessen. 

Nullvekstmålet var sentralt i pakken, og hovedtiltaka var å bygge ekspressvei for sykkel mellom 

Stavanger og Sandnes (via Forus), Bussveien (sammenhengende bussystem med full 

framkommelighet), Transportkorridor vest (utafor tett befolka områder, særlig retta mot 

næringslivet) og utbedring av E39 på viktige strekninger.  

Det ble lagt opp til et helt nytt bomsystem, hvor fem «tette» bomringer rundt særlig trafikkerte og 

viktige områder skulle erstatte de gamle bommene som var mer spredt rundt i regionen. I områdene 

med bom ble det forutsatt at det skulle bli bygd ut et godt alternativ til bil. I den nye pakka ble det 

lagt til grunn innkreving av bompenger i 15 år, fra 2018, og fra nå av skulle takstene justeres i tråd 

med prisvekst ellers i samfunnet. Denne foreslåtte endringa førte til svært mye bråk, protest og 

aksjoner.  

Bomstasjonene åpna likevel 1. oktober 2018 og er organisert som fem tette ringer rundt hvert sitt 

sentrumsområde: Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Sola lufthavn og Risavika. I tillegg ble 

det satt opp et snitt i Randaberg. Alle bomstasjonene (38 i tallet, se figur 5) har enveis innkreving, 

med betaling når man kjører inn i ringen (sørover i Randaberg-snittet).  

Takstene ble organisert på en ny måte, med gjeninnføring av rushtidsavgift. For lette kjøretøy kostet 

det 22 kr utenfor rushtid, 44 kr i rushtid. For tyngre kjøretøy var prisene utenfor og i rushtid 

henholdsvis 55 kr og 110 kr. Timesregelen videreføres, og i denne inkluderes også bomstasjonen ved 

Hundvågtunnelen som er en del av Ryfastsambanet.  For lette kjøretøy er det fortsatt tak på 75 

passeringer per måned.  

Det var noen tekniske problem med innføringa av rushtidsavgifta, som førte til at den ble midlertidig 

stoppa, fram til 25. mars 2019, og dem som hadde betalt fram til da fikk pengene refundert (Prop. 

110 S (2018-2019)).  
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Figur 5: Bomstasjoner og bomringer på Nord-Jæren. Kilde: 
https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=386e35c9836a40cc8477f81f0a437088  

Byvekstavtale for Nord-Jæren ble inngått mellom Staten ved Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet, Rogaland fylkeskommune og 

kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i 2017. Bypakke Nord-Jæren er en del av 

avtalen, og bestemmelsene gitt i Prop. 47 S (2016-2017) ligger fast også etter inngåelse av avtalen 

(Byvekstavtale Nord-Jæren 2019). 

Etter stor lokal misnøye med bomsystemet, og som en konsekvens av bompengeforliket i regjeringa, 

ble det lokalt forhandlet fram en ny byvekstavtale høsten 2019. Den bygger på en enighet mellom 

ordførerne i området etter lokalvalget i 2019, det såkalte ordførerforliket. Her bestemmes det blant 

annet at rushtidsavgifta skal fjernes, og at elbiler skal begynne å betale ved passering i bommen. 

Samferdselsdepartementet fikk i behandlinga av statsbudsjettet for 2020 fullmakt til å fjerne 

https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=386e35c9836a40cc8477f81f0a437088
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rushtidsavgifta på Nord-Jæren gitt at det var lokal enighet om dette. Rushtidsavgifta ble avvikla, og 

samtidig innførtes brukerbetaling for nullutslippsbiler fra 10. 2. 2020 (Ferde 2020). Etter 

indeksjustering av takstene koster det nå (oktober 2020) henholdsvis 23 kr og 58 kr for lette og 

tunge kjøretøy å passere en bomstasjon. Nullutslippskjøretøy (både hydrogen- og elbil) med brikke 

og avtale betaler 50 % av avtalepris, som utgjør 9,20 kr.  

For Nord-Jæren er det valgt buss som kollektivsystem. Bussveien skal gå i egen veitrasé, i fire 

korridorer. Korridor 3 (Sandnes-Vatnekrossen) kan på sikt bygges om til bybane (Prop. 47 S (2016-

2017)). Ramme per 2020 er på 11,3 milliarder kr (2021-kroner), men dette kan endre seg på grunn av 

pålagte planlagte effektiviseringer av prosjektene i byvekstavtalen som følge av det reviderte 

bompengeopplegget. På grunn av manglende avklaring på flere av delstrekningene er prosjektet 

forsinket. I 2019 gikk 212 millioner kroner i bompengemidler til Bussveien (Prop. 1 S (2020-2021)). 

Nettoinntekt fra bomsystemet i byvekstavtalens periode 2019-2029 er beregnet til å være 10,1 mrd. 

kr (Byvekstavtale Nord-Jæren 2019).  
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Figur 6: Kollektivtransportens konkurranseevne på Nord-Jæren, jobbreiser. Laget av Brage Vagli Østbye og 
Morten Wiig Letnes (upublisert). 

Det er som vist i figur 6 få områder på Nord-Jæren hvor kollektivtransporten i særlig grad kan 

konkurrere med privatbil når det gjelder arbeidsreiser. Når bomringene i tillegg er spredt i regionen 

gir dette grobunn for konflikt. Dette illustrerer arealpolitikken ført i området, og forsinkelsene i 

utbygging av bussveien, som gjør at det er bil som ofte vinner i valg av transportmåte (Amundsen et 

al. 2019). Beltet mellom Stavanger sentrum og Sandnes scorer høyest i kollektivtrafikkens 

konkurranseevne, men også her er det relativt lav score.  

På Nord-Jæren har bomsystemet (og de trafikale utfordringene det skulle løse) en særegen romlig 

struktur, uten ett klart sentrum. Med frittliggende bomringer er det i så måte unikt blant de norske 

storbyene. I et område med korte avstander og likevel stort bilhold, har bomsystemet møtt mye 

kritikk, og også i flere omganger vært gjenstand for uenighet mellom de involverte kommunene. 

Kollektivtilgangen er relativt lav, og den store endringa i bomsystemet i 2018 har skapt steile fronter. 
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Etter en rebranding i 2018 blir nå byvekstavtalen markedsført som Bymiljøpakken (Stavanger 

Aftenblad 2018a).  

Trondheim 

Bomringen i Trondheim åpna 1. oktober 1991, etter vedtak i Stortinget (jfr. St.prp. 129 (1988-1989)). 

Som den eneste av byområdene i denne rapporten har Trondheim hatt opphold i 

bompengeinnkreving etter at bomringen først ble innført. I Trondheim ble bomringen stengt 31. 12. 

2005, som forutsatt i de politiske vedtaka forut for oppstart (Welde 2008). I det bomringen stengte 

kostet det 15 kr for liten bil å passere en av de 24 bomstasjonene, og det var innkreving mellom 

06.00 og 18.00 på hverdager (Ibid.).  

I juni 2009 fremma Stoltenberg-Regjeringa St.prp. nr. 85 (2008–2009) for Stortinget, som igjen skulle 

innføre brukerbetaling på veiene i Trondheim. Bakgrunnen var den lokalt vedtatte Miljøpakken for 

transport (heretter Miljøpakken). Dette skjedde til tross for at Arbeiderpartiet og ordfører Rita 

Ottervik hadde gått til valg på at bomringen ikke skulle innføres igjen (NRK Trøndelag 2009). 

Arbeiderpartipolitikerne i bystyret argumenterte med at de nye bommene ikke var en bomring, men 

separate bompunkter, og at de derfor ikke brøt valgløftet sitt (Ibid.). Pakken var en ambisiøs plan for 

redusering av klimagassutslipp og utbygging av kollektive løsninger og gang- og sykkelveinettet. Seks 

parti i bystyret sto bak planen. I proposisjonen lå en forventning om at det senere skulle innføres 

lokal høyere drivstoffavgift som finansieringskilde til Miljøpakken. Dette ble det ikke noe av. Allerede 

fra starten var det klart at halvparten av midlene skulle gå til veibygging, mens den andre halvdelen 

(eller mer) skulle gå til kollektivtrafikk, miljøtiltak og forbedring for myke trafikanter (Trondheim 

kommune 2008). Dette er fortsatt (2020) gjeldende prinsipp i Trondheim.  

De nye bommene åpna 31. mars 2010, med tre bomsnitt med til sammen sju bomstasjoner rundt i 

byen: Søndre snitt (Klett), midtre snitt (Sluppen) og nordre/østre snitt (Være). Bommene skulle 

fange opp over 80 % av all trafikk inn mot byen (St.prp. nr. 85 (2008–2009)).  

I alle bomstasjonene var det toveis innkreving, hele døgnet. Dette prinsippet er fortsatt gjeldende. 

Normaltakst for liten bil var 10 kr utenfor rushtid, og 20 kr mellom 07.00 og 09.00 og mellom 15.00 

og 17.00. I én av bomstasjonene i midtre snitt, på E6 på Kroppanbrua sør for sentrum, kosta det 5 kr 

uansett når på døgnet man passerte. For tunge kjøretøy gjaldt dobbel takst. Bilister med avtale fikk 

20 % rabatt, bortsett fra i nevnte stasjon på Kroppanbrua (Statens Vegvesen 2010, Prop. 172 S 

(2012–2013)).  

Det kom mye kritikk mot den romlige fordelinga, siden det i nordre/østre snitt og søndre snitt i stor 

grad var innbyggerne i nabokommunene som stod for betalinga. Det ble oppfattet som urettferdig at 

de skulle finansiere miljø-, gang- og sykkeltiltak i Trondheim kommune, og stå for en 
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uforholdsmessig stor del av betalinga (Statens Vegvesen 2012, Breivik 2013). Adresseavisen gjorde et 

poeng ut av at alle medlemmene i formannskapet i Trondheim kunne kjøre til Rådhuset uten å 

passere bommen (Adresseavisen 2010).  

I 2013 ble bompengeinnkrevinga utvida på flere måter, til et system beskrevet av 

Samferdselsdepartementet som “svært komplekst” (Prop. 172 S (2012–2013): 13). Kompleksiteten 

var nødvendig for å sikre lokalpolitisk enighet, og ble derfor også akseptert av departementet. 

Denne gangen sto åtte parti i bystyret bak pakken, fra Rødt til Høyre. Bare Fremskrittspartiet og 

Pensjonistpartiet sto utenfor enigheten i bystyret (Miljøpakken 2012). Det nye systemet skulle øke 

bompengeinntektene for å finansiere tiltakene i Miljøpakken trinn 2 (Ibid.), og kompensere for 

bortfallet av den økte drivstoffavgifta det aldri ble noe av. Det var behov for netto økning i 

bompengeinntekter på 75-80 millioner kr per år. Etter endringene som ble iverksatt i mars 2014 

hadde Trondheim sju bomsnitt (se figur 7), som etter planen skulle hente inn brukerbetaling i 15 år 

(rekna fra 2010). Den midtre ringen ble utvidet med 14 bomstasjoner, med toveis innkreving og uten 

rushtidsavgift. Dette ble gjort for å bøte på skjevfordelinga i betalingsbyrde mellom innbyggere i 

Trondheim og nabokommunene. Bakgrunnen for den romlige fordelinga av bommene oppsummeres 

med at ingen bom skal ligge så nærme sentrum at bruken av Midtbyen går ned, skolekretser skal i så 

liten grad som mulig deles av bom, og det skal hentes inn mest bompenger der hvor mest penger 

skal brukes på veitiltak (Miljøpakken uten dato a). Normaltakst var 8 kr, og det ble gitt inntil 20 % 

rabatt for bilister med avtale, men ikke i rushtida. I de eksisterende stasjonene ble takstene 

videreført, med 10 kr utenfor rushtid og 20 kr i rushtid. Her fikk bilister med avtale 10 % rabatt hele 

døgnet. I to nye bomstasjoner sør for byen, i retning Klæbu, var takstene de samme, men bilister fikk 

20 % rabatt, kun utenfor rushtid. Tunge kjøretøy ble nå fakturert dobbel, tredobbel (hovedregel) 

eller femdobbel takst, alt etter hvilken stasjon de passerte. Femdobbel takst var i Holtermannsvegen 

(på innfartsåra til sentrum sørfra på E6), for å holde det meste av tungtransporten vekke fra denne 

korridoren. Det ble nå innført makstak for betalinger på 110 passeringer per måned, og timesregel 

innafor hvert snitt. I tillegg skulle takstene fra nå av justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen.  
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Figur 7: Bomstasjoner fordelt på sju bomsnitt i Trondheim etter 2014. Kilde: 
https://www.vegamot.no/Kart.aspx [Lest 16. 10. 2020] 

Rettferdigheten i bomsystemet ble evaluert av Statens Vegvesen i 2015, på bakgrunn av 

ovenfornevnte misnøye fra nabokommunene til Trondheim (Statens vegvesen Region Midt 2015). 

Evalueringa viste at det var nabokommunen Klæbu som var hardest «ramma» av bomsystemet, men 

at midlene også i stor grad skulle gå til utbedring av veiforbindelsen dit. Dette er et eksempel på 

Miljøpakkens prinsipp om nytteverdi, altså at der hvor mest bompenger samles inn skal også 

midlene bruks til veibygging. Alt i alt viste rapporten at systemet ikke var så urettferdig som 

nabokommunene ville ha det til, og at innbyggerne i Trondheim stedvis betalte like mye som de som 

bodde i nabokommunene Melhus og Malvik.   

I 2016 inngikk staten, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune en bymiljøavtale som 

tok opp i seg Miljøpakken og dens prosjekter. Denne er senere opptatt i byvekstavtalen.  

Gjennom vedtak av Prop. 36 S (2017-2018), Miljøpakken trinn 3, ble det gjort endringer i 

bomtakstene, iverksatt i juni 2018. Takst for lett bil ble økt til 11 kr i bomstasjonene som tidligere 

kostet 8 kr, og til 15 kr i de resterende. Alle bomstasjoner fikk nå rushtidsavgift, henholdsvis 14 kr og 

30 kr. For tunge kjøretøy ble takstene også endret, og utenfor rushtid varierte takstene nå mellom 

https://www.vegamot.no/Kart.aspx
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24 kr og 41 kr, mens det i rushtida kostet mellom 33 kr og 72 kr. I tillegg til endrede takster ble det 

besluttet at innkrevingsperioden skulle forlenges med fem år, til utgangen av 2029. Dette var en 

mindre endring enn de forrige trinnene i Miljøpakken, og en forenkling av det komplekse 

bomsystemet i området.  

Staten, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner inngikk 

byvekstavtale i 2019 (Byvekstavtale Trondheimsområdet 2019). Overgangen fra bymiljøavtale til 

byvekstavtale innebar en utvidelse av avtaleområdet, og målene i avtalen skal nå nås for ikke bare 

Trondheim kommune, men også nabokommunene Malvik og Stjørdal i øst og Melhus i sør. I tillegg 

ble Trondheim og Klæbu kommuner slått sammen fra 1. 1. 2020. Det er naturlig å tro at det blir 

vanskeligere å nå nullvekstmålet etter inngåelse av byvekstavtalen, når området som skal måles er 

blitt vesentlig større og har delvis dårligere kollektivtilbud. Dette kan bøtes på med innføringa av det 

reviderte nullvekstmålet.  

Det ble inngått en tilleggsavtale til byvekstavtalen i 2019 som følge av bompengeforliket i regjeringa. 

Denne ga 1 kr reduksjon per bompassering for lette kjøretøy, 1-4 kr for tunge. Dette er planlagt å gå 

opp i opp med prisjusteringa i henhold til konsumprisindeksen, så prisene i 2020 er på samme 

kronebeløp som i 2019 (Adresseavisen 2020).   

Betaling i bommen for elbiler har vært diskutert også i Trondheim, men er ennå ikke innført. Politisk 

behandling har ikke skjedd, da saken ble trukket fra Fylkestingets møte i juni 2020 (Trøndelag 

fylkeskommune 2020).  

I en holdningsundersøkelse gjennomført i januar 2020 viser at i Trondheim er 53 % positive til 

bompenger. I resten av byvekstavtaleområdet spenner det fra 30 % (Melhus) via 32 % (Malvik) til 38 

% (Stjørdal). Dette er lik eller mer positiv holdning i 2020 enn i 2018 (Miljøpakken 2020).  

I 2019 (før revidert byvekstavtale som følge av bompengeforliket) gikk 32 % av midlene i 

Miljøpakken til veibygging, 40 % til kollektivtrafikk, og 18 % til sykkeltilrettelegging. Resten går til 

gangtiltak, planlegging, administrasjon og drift av bomsystemet (Miljøpakken uten dato b).  

I Trondheimsområdet ble det gjennomført en total omlegging av kollektivsystemet høsten 2019, til 

det såkalte Metrobussystemet. I 2019 ble 424 millioner kroner i bompengemidler brukt på 

Metrobuss. Bussene går i blandet trafikk, og det er et relativt rimelig system. Å velge et system som 

ikke fører til store endringer i bompengeprisene har vært viktig for politikerne i Trondheim 

(Tønnesen, Knapskog, Uteng og Øksenholt 2020). Ramma for utbygging av Metrobuss er 3,6 

milliarder 2021-kroner (Prop. 1 S (2020-2021)). Det er ventet at samlet innkreving av bompenger i 

perioden 2019-2029 vil være på 6,9 mrd. kroner (Byvekstavtale Trondheimsområdet 2019).  
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(Data over kollektivtrafikkens konkurranseevne, som vist for de øvrige byområdene, foreligger dessverre ikke 

for Trondheim.) 

Trondheim har et bomsystem det er bred enighet om i lokalpolitikken, og hvor bompengepolitikk 

ikke har ført til skifter i politisk ledelse i byen. Strukturen er kompleks, og dette har vært viktig for å 

oppnå tverrpolitisk enighet. Trondheim er den eneste av byområdene som har hatt pause i 

innkrevinga av bompenger. Bomstrukturen er konsentrisk bygd i flere omganger, ved at bysentrum 

er ringet inn av bommer. De store innfartsårene fra øst og sør har bomsnitt flere steder. 

Bomsystemet har i lang tid vært markedsført sammen med tiltak for kollektivtrafikk, gående og 

syklende, som Miljøpakken. Siste utvidelse av bomsystemet i form av nye bomstasjoner skjedde i 

2014. 
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Motstand mot bompenger – medieoppslag og valgresultat 

Kapittelet er delt i to. Først kommer en oversikt som sammenligner mediedekning av 

bompengepolitikk og -motstand i de fire byområdene. Tallmaterialet er hentet fra 

medieovervåkningstjenesten Retriever. Innholdet er ikke videre analysert og sortert, og oversikten 

gir bare et grovt bilde på omfang og fordeling av medieoppslagene, og ikke et fullstendig bilde på 

hva de faktisk inneholder. For å bøte på dette er det tatt med en gjennomgang av utvalgte 

medieoppslag for hver av de fire byområdene for å vise særtrekk ved den lokale motstanden. Dette 

kan ikke hevdes å være representative oppslag for de enkelte områdene, men de er valgt ut for å gi 

et øyeblikksbilde av situasjonen. Til sist kommer illustrasjon over valgresultatet til Folkeaksjonen nei 

til mer bompenger ved lokalvalget i 2019. Datamateriale og illustrasjoner av valgresultat er laget av 

Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes (upublisert).  

Medieoppslag: Omfang og fordeling 

Metodiske valg for analysen finnes i Vedlegg 1. 

 

Figur 8: Mediedekning av bompenger 2010-2020 

Figur 8 viser mediedekning de siste ti åra, fordelt på de fire største byområdene. Tallene er gruppert 

i halvårlige intervall, og alle norske mediekilder er med. Det overordna mønsteret er at 

mediedekning og byområdets størrelse korrelerer, hvor Oslo (med noen unntak) har flest oppslag, 

fulgt av Bergen, Nord-Jæren og til slutt Trondheim. Det er to perioder som står fram som særlig 

interessante, hvor mediedekninga har vært uvanlig stor. Det er i 2013 og andre halvår 2018 og ett år 

fram i tid. Felles for disse periodene er at det var valgår (eller oppkjøring til dette), og dette er trolig 

årsaken til at bompenger var nevnt mye i mediene.  

I 2013 gikk Fremskrittspartiet inn i regjering for første gang, og de har tradisjonelt vært det partiet 

som har hatt sakseierskap til bompengepolitikken (Dagsavisen 2019). I valgkampen var bompenger 
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høyt på dagsorden, og også etter valget, i regjeringsforhandlingene, var bompenger et viktig tema. 

Fremskrittspartiet hadde på forhånd uttalt at de ikke ville sitte i en regjering som finansierte bygging 

av vei med bompenger, men dette gikk de tilbake på etter valget (Dagbladet 2013). Kjetil Solvik 

Olsen (daværende nestleder i Fremskrittspartiet og profilert bompengemotstander) ble 

samferdselsminister i regjeringen Solberg (Regjeringen uten dato). Dette er før Folkeaksjonen nei til 

mer bompenger oppsto, og mens Fremskrittspartiet var det partiet som sterkest målbar 

bompengemotstand i den offentlige debatten.  

I 2019 var det kommune- og fylkestingsvalg, og Folkeaksjonen nei til mer bompenger stilte for første 

gang liste i flere fylker og kommuner enn Stavanger. Med “base” i Stavanger og Bergen bidro FNB til 

at bompengepolitikk, samferdsel og bypolitikk fikk mye oppmerksomhet i valgkampen. Figur 8 viser 

at det i denne perioden var vekst i antall medieoppslag om bompenger i alle byområdene, med flere 

oppslag i 2019 enn noen gang i løpet av de siste 10 åra. Alle disse medieoppslagene handler riktignok 

ikke om valgkamp. Mange av dem henger sammen med store endringer i bomsystemet, særlig i 

Stavanger og Bergen, som vi ser hadde stor vekst i antall medieoppslag.  

Når søket utvides til å inkludere negativt ladde ord som indikerer misnøye med bompenger ser 

resultatene ut som i Figur 9. Det overordnede mønsteret ligner veldig på resultatene fra det 

“nøytrale” søket, men med betydelig færre treff. Også her er trenden at det i 2013 og i 2018-2019 er 

svært mange treff, noe som tyder på at når bompenger er særlig høyt på dagsorden, er det i 

negative ordelag.  

Dette søket viser ikke nødvendigvis ensidig negative artikler/treff, men det gir et bilde på hvor ofte 

bompenger blir omtalt på negativ måte. Dette søkets innhold er heller ikke gjennomgått nøye, da 

det ville vært et for stort arbeid i dette prosjektets omfang. Det viser seg igjen at Oslo har flest 

oppslag, mens Bergen og Stavanger følger etter. I motsetning til på totaloversikten er det her, til 

tross for jevne tall, lange perioder hvor Nord-Jæren har flere oppslag enn Bergen, som indikerer et 

høyere konfliktnivå. Særlig siste halvår 2018 ligger Nord-Jæren høyt over Bergen, men dette endrer 

seg i 2019. På Nord-Jæren ble det innført en stor endring i bomsystemet i 2018, noe som forklarer 

den raske økningen. Det overordnede bildet er at Trondheim har færrest oppslag også av den 

negative typen.  
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Figur 9: Mediedekning av misnøye med bompenger 2010-2020 

Utvalgte medieoppslag 

Oppslagene i denne delen er valgt ut for å gi et bilde på hva slags innhold som ligger bak tallene vist 

over.  

Oslo 

I Oslo åpna det nye bomsnittet «indre ring med armer» i juni 2019. Etter dette gikk Folkeaksjonen 

nei til mer bompenger mye fram på meningsmålingene, og særlig gjaldt dette i de østre delene av 

byen, hvor Arbeiderpartiet historisk har hatt stor oppslutning. I et intervju med Aftenposten (2019) 

uttaler en innbygger på Furuset at de økte bompengene ikke gir noe særlig tilbake, og han stiller 

spørsmål ved hvorfor han må betale for kollektivutbygging og sykkelveier når han «ikke har nytte av 

disse». Han vil stemme på FNB under lokalvalget på grunn av dette, og det vurderer også flere av de 

andre som er intervjuet. Innføring av betaling for elbil og at det blir dyrt å besøke familie dras fram 

som årsaker.  

Også i bydel Søndre Nordstrand reagerte innbyggere på de nye bomstasjonene i juni 2019 

(Østlandets Blad 2019). I Prinsdal uttaler en innbygger som deltok i en demonstrasjon mot 

bompenger at de blir «sperret inne i [sin] egen bydel» og at bomavgiftene kan bli store for 

barnefamilier. Å planlegge for å ta bussen kan være vanskelig, sier han. En innbygger på Tårnåsen 

som ofte kjører bil til sykehus med sønnen sier at han er «fornøyd med kollektivtilbudet her», men 

at det ikke er et alternativ i deres situasjon å reise kollektivt.  

Opplevd nytte av kollektiv- og sykkelsatsing er lav i de valgte avisklippene. Den indirekte nytten som 

disse bypakkene skal levere er ikke god nok for innbyggerne. Å oppleve å bli «sperret inne» kan være 

et resultat av at man fortsatt kaller trafikantbetaling «bompenger», sjøl om det ikke er fysiske 

bommer på veiene lenger.  
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Bergen 

To dager etter lokalvalget i 2019 kunne man lese i Bergens Tidende om valgkretsen Hordvik hvor 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger fikk sitt aller beste resultat, med 41,6 % av stemmene. Hordvik 

ligger i Åsane, nord i Bergen og på grensa mot Alver kommune. I Åsane ble det i april 2019 satt opp 

flere bomstasjoner, som skulle fange opp mer av lokaltrafikken. De nye bommene ligger både nord 

og sør for Hordvik. I reportasjen er et ektepar intervjuet utenfor eneboligen deres. Kvinnen uttaler at 

hun har «vært så forbannet», og var blant dem som stemte på FNB ved valget (Bergens Tidende 

2019a). Valget begrunnes med at de betaler veldig mye i bompenger. Kollektivtilbudet beskrives som 

«knapt noe å snakke om», og at det er «skandaløst» at deres bidrag gjennom bompengebetalinga 

bidrar til å finansiere Bybanen (Ibid.). 

En annen innbygger i valgkretsen uttrykker bekymring for småbarnsfamiliene, som jobber i byen og 

har barn med fritidsaktiviteter på andre steder. Hun har ikke småbarn sjøl. Etter at de nye bommene 

åpnet har hun begynt å planlegge handleturene sine, og bemerker at «(p)å den måten har 

politikerne oppnådd noe av det de ønsker. Jeg kjører mindre bil til Åsane” (Bergens Tidende 2019a).  

I sterk kontrast til Hordvik finner man sentrumsbydelen Møhlenpris. Her fikk FNB kun 5 % 

oppslutning, mens 17,2 % av stemmene har gått til Miljøpartiet de Grønne. Innbyggeren som er 

intervjuet her mener dette handler om byutvikling, og at innbyggerne i bydelen kan sykle og gå til 

det meste. Han viser forståelse for at innbyggerne i Hordvik bryr seg om bompenger, og at Åsane er 

«veldig styrt av bilen».  

Også i Arna, øst i Bergen, er flere av innbyggere intervjuet i Bygdeposten (2019) negative til de nye 

bommene. Flere uttaler at de kommer til å holde seg mer i ro i Arna, og at det er «irriterende» å 

måtte betale i bomringen etter å i alle år ha kjørt gratis til jobb. Både pensjonister og barnefamilier 

dras fram som grupper som nå får det vanskeligere, og en dame som er intervjuet omtaler de nye 

bommene som en «tragedie for barnefamilier». Det er liten tro på at bompengene skal komme Arna 

til nytte i form av sykkelveier, bedre kollektivtilbud og annen infrastruktur. En dame mener at «de» 

(myndighetene i sentrum) ikke «vet at vi eksisterer her bak fjellet».  

Som man kan se av medieoppslagene oppleves ikke den indirekte nytten av bompengene som god 

nok for mange av innbyggerne. Ord som «skandaløst» og «irriterende», og at man føler seg glemt er 

sterke uttrykk for misnøye med systemet. Det later også til å være en sentralitetsdimensjon i 

bompengemotstanden i Bergen, hvor de som bor lengst ute og har få alternativer til bilen i mindre 

grad enn bybeboerne støtte bomsystemet.  
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Nord-Jæren 

I august 2018, to måneder før de nye bomstasjonene på Nord-Jæren åpnet, ble ei småbarnsmor i 

Sandnes intervjuet av Stavanger Aftenblad. Hun mente det var urettferdig at hun måtte betale 

bompenger når det ikke var mulig for henne å ta bussen (Stavanger Aftenblad 2018b). Hun og 

mannen hadde en elbil som ikke betaler i bommen, og en dieselbil som må betale. Hun sier at hun 

vet om flere som har kjøpt to teslaer for å unngå å betale i bommen. Bompengepolitikken har 

direkte påvirkning på hva hun ville stemme ved valget et år senere: Fra å ha vært høyrevelger, ville 

hun nå stemme Fremskrittspartiet. Videre forteller hun at innholdet i bymiljøpakken er bra, og at 

forbedringer både av veistandard og kollektivtilbud må til, men hun er negativ til den romlige 

strukturen i bompengepolitikken, altså å omringe bykjernene og at det ikke er mulig å kjøre til 

sentrene uten å passere bommen.  

En småbarnsfamilie som har tilpasset seg den nye hverdagen med høyere bompengebetaling uttaler 

til Stavanger Aftenblad at det er lurt å etablere nye rutiner i god tid før bomringen åpner (Stavanger 

Aftenblad 2018c). De bor i Stavanger sentrum, inne i bomsonen. De har solgt én av bilene sine, og 

har en igjen. Begge foreldrene jobber utafor bomsonen, og har nå begynt å sykle og ta bussen til 

jobb for å unngå å måtte betale bompenger. Også til barnas fritidsaktiviteter foregår nå transporten 

med sykkel eller buss. Familien har også begynt å bestille mat levert på døra til fordel for å kjøre bil 

til storhandling. En av foreldrene mener bomringen er urettferdig, ved at det bare er noen som kan 

legge om hverdagen som dem og gå over til kollektivtransport eller sykkel. Hun sier at det er en 

«kjempekabal du må legge» om du er aleneforelder med jobb, barn i SFO og barnehage.  

På Nord-Jæren ble det høsten 2018 gjennomført flere store demonstrasjoner mot det nye 

bomsystemet. Protestene startet i sosial medier, før det etter hvert også ble gjennomført fysiske 

aksjoner.  

De to medieeksemplene viser at det ikke er alle som har mulighet til å endre hverdagen sin, og gå 

over til å bruke kollektive løsning til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Dette er avhengig av hvor man 

bor, og hvor man jobber. Når det ikke er mulig å velge kollektivtransport, oppleves det som 

urettferdig å måtte betale bompenger.  

Trondheim 

Trondheim har ikke gjort store endringer i bomsystemet sitt siden 2014, da de siste bommene i 

Miljøpakken åpnet. I 2018 ble satsene økt omtrent 25 %, men uten de helt store protestene og ei 

heller med særlig mediedekning. Miljøpakken ruller og går, og det er andre saker enn bompengene 

som er offer for debatt i Trondheim. Like etter at prisøkninga i 2018 var innført, svarte flere 

trondheimere enn noen gang at de var positive til bompenger (Adresseavisen 2018). I forbindelse 
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med undersøkelsen ble tilfeldige innbyggere intervjuet på gaten, og de som svarte at de var negative 

til bompengeinnkreving, var likevel positive til at bompengene ble brukt til andre ting enn 

veibygging.  

Den valgte kollektivløsninga, Metrobuss, er mye debattert. Høsten 2019 ble hele kollektivsystemet i 

og rundt byen lagt om, og de nye metrobussene ble introdusert. Dette innebar nye ruter, nye 

rutetider og nye kollektivknutepunkt. Dette gikk ikke upåaktet hen, og særlig det nye rutetilbudet fra 

nabokommunen Melhus fikk mye kritikk. Her ble direkteruta til Trondheim sentrum redusert til å 

kun kjøre i rushtida, mens man ellers i døgnet måtte bytte buss på et nytt knutepunkt sør for 

Trondheim sentrum. I Adresseavisen (2019a) uttaler en innbygger i Melhus at hun vil begynne å 

bruke bilen til jobb i byen etter å ha vært busspendler i 20 år. Den store misnøyen bunner i at 

bussbyttene ikke går smidig nok, og at det hender bussen som skal gå videre har kjørt før den bussen 

man sitter på har ankommet. Dermed tar reisen så lang tid at bil virker som et bedre alternativ, til 

tross for bompenger og eventuelt parkeringsgebyr. Etter en tids debatt i avisene og stort folkelig 

engasjement, vedtok fylkestinget i Trøndelag å pålegge trafikkselskapet AtB å gjeninnføre 

direkteruta mellom Melhus og Trondheim, også utenfor rushtida (Adresseavisen 2019b). 

Det er flere ting med Trondheims bomsystem og motstanden mot det som skiller seg ut fra de andre 

storbyområdene. Det er den storbyen som har færrest medieoppslag om bompenger, og færrest 

oppslag om misnøye med bompenger.  

Oppsummering  

Eksemplene fra mediene viser at mange mener bompenger rammer skjevt og er urettferdig. Dette 

begrunnes av mange med at kollektivtilbudet ikke er et reelt alternativ, og at bompengene går til 

tiltak de ikke opplever nytte av. Det er også noen som trekker fram at de faktisk endrer atferd, kjører 

mindre og planlegger mer, og at de på den måten er med på å oppfylle deler av målet med 

bompengesystemet.  

En større kvalitativ gjennomgang av innhold (for eksempel en diskursanalyse) i de fire byområdenes 

medieoppslag har det ikke vært rom for å gjennomføre innenfor rammene av dette prosjektet, men 

det ville vært et spennende bidrag til kunnskapen om bompengepolitikk. 
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Folkeaksjonen nei til mer bompenger ved kommunevalget i 2019 

For å illustrere den romlige fordelinga av stemmene til Folkeaksjonen nei til mer bompenger følger 

her en oversikt over valgresultat fordelt på valgkretser i de tre største byområdene.  

Oslo 

 

Figur 10: Oppslutning for FNB i Oslo. Laget av Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes (upublisert). 

I Oslo er det et klart øst-vest-skille i oppslutninga til FNB. I valgdistriktene i øst og sør har betydelig 

flere stemt på FNB enn ellers. Dette bekrefter mønsteret i medieoppslagene over. I alt endte FNB 

opp med 5,8 % oppslutning, og fire representanter i bystyret.  
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Bergen 

 

Figur 11: Oppslutning for FNB i Bergensområdet. Laget av Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes 
(upublisert). 

I og rundt Bergen ser vi at det er i forstedene til Bergen og i Alver kommune (nord for Bergen) at 

oppslutninga til FNB er høyest. Aller høyest oppslutning fikk FNB i Hordvik nord i Bergen, men også 

flere valgkretser i Alver ligger svært høyt. Innad i Bergen ser man tendens til at oppslutning for FNB 

øker med økt avstand til sentrum. Totalt i Bergen fikk FNB 16,7 % av stemmene.  
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Nord-Jæren 

 

Figur 12: Oppslutning for FNB på Nord-Jæren. Laget av Brage Vagli Østbye og Morten Wiig Letnes (upublisert). 

På Jæren fikk FNB omtrent like mange stemmer i Stavanger, Sola og Sandnes, men det er stor 

forskjell innad i de ulike kommunene. Høyest oppslutning fikk FNB i Hundvåg, med 20 % av 

stemmene.  

 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger stilte ikke til valg i Trondheim eller noen av nabokommunene.  
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Analyse  

Analysen er organisert tematisk, og tar for seg ulike deler av de fire byområdenes bompengepolitikk, 

og motstanden mot den.  

Miljø og klima 

De fire byområdene har noe forskjellig innretning med hensyn til miljø og klima i sine bomsystem.  

Oslo og Bergen har hver sin forskrift om beredskapstakst, som kan iverksettes ved fare for svært høy 

luftforurensning (svevestøv). Bergen hadde tidligere et system for datokjøring for å bøte på samme 

utfordring, men dette har blitt erstattet av beredskapstakst. Det er særlig på kalde dager hvor lufta 

står stille at luftkvaliteten er i fare for å bli for dårlig. På Nord-Jæren og i Trondheim finnes ikke 

denne muligheten. Mulige årsaker kan være at topografien og lokalklimaet er annerledes, og at det 

derfor ikke er like stor fare for at den dårlige lufta blir liggende over bykjernen. Særlig på Nord-Jæren 

er terrenget flatt og vindfullt, og trafikken (og bomringene) er spredt utover et større område og det 

kan derfor tenkes at det er verken effektivt eller rettferdig å sette opp takstene for å løse et akutt 

problem.  

Miljødifferensierte priser basert på bilens drivstoff finner man i alle de største byområdene. Felles 

for alle områdene er at de fra starten har hatt gratis passering for nullutslippsbiler, men dette har 

blitt endra alle steder bortsett fra i Trondheim. I Oslo ble det innført et skille i 2017, da bensin- og 

dieselbiler fikk forskjellig takst, det samme i Bergen i 2018. Betaling (med lav takst) for elbiler i Oslo 

startet i 2019, mens hydrogenbiler kjører fortsatt gratis. I Bergen ble elbilene pålagt å betale lav 

takst i bommene i 2019, og her må også hydrogenbiler uten bompengeavtale betale lav takst. I 

Stavanger ble både elbiler og hydrogenbiler pålagt lav takst i bommen i 2020, men her skilles det 

ikke mellom de ulike fossile drivstoffene. I Trondheim er det ikke innført miljødifferensiert takst i 

bomringen mellom ulike fossile drivstoff, og nullutslippsbiler kjører fortsatt gratis i bommen. Å 

innføre betaling for elbiler har vært oppe til vurdering i Trondheim, og saken var satt opp til 

behandling i fylkestinget i Trøndelag sommeren 2020, men den ble trukket i møtet (Trøndelag 

fylkeskommune 2020).   

Det er en pågående debatt om hvor mye nullutslippsbiler skal pålegges å betale i bomstasjonene. 

Siden nullvekstmålet ikke tar hensyn til hvilken type drivstoff bilen bruker, er det ikke en god strategi 

for å nå målet at alle går over til elbil eller hydrogenbil. En slik overgang vil derimot bidra til å senke 

klimagassutslippene fra bilparken. En nullutslippsbil sliter like mye på veibanen, og tar opp like mye 

plass. Det vil altså ikke bli mindre svevestøv fra bildekk eller mindre kø om alle går over til å kjøre en 

nullutslippsbil. Hvis totalt antall biler er det samme, men andelen fossile biler i bomringen går ned, 

og andelen nullutslippsbiler går opp, synker inntektene fra bomringen. Det vil gi like mye kø, men 
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mye mindre inntekt. Dette ble vist av et regjeringsoppnevnt utvalg som i september 2020 anslo at 

inntektene fra bommene i de fire største byområdene ville synke med 23 % fram mot 2030, mens 

trafikkveksten øker 25 % (Regjeringen 2020c). Utviklinga og debatten går derfor i retning av at også 

elbilistene må bidra, for å opprettholde inntektsnivået i bompengepakkene. I tillegg vil 

bompengebetaling for elbiler føre til at flere kanskje dropper også den bilen, og dette bidrar til å nå 

nullvekstmålet.  

Romlig orientering  

De fire byområdene har organisert sine bomsystem med ulik romlig fordeling. Bergen og Oslo har 

bygd videre på sine første bomringer, som i henholdsvis 1986 og 1990 tok inn betaling for første 

gang. De første bomringene rammet inn bysentrum, siden det var der de trafikale problemene som 

skulle løses var.  

I Oslo har den første bomringen fått selskap av et bomsnitt på bygrensa (i utgangspunktet kun en 

bom i vest, men siden 2019 også i nord og øst) og enda en ring (med armer) innafor den eldste. 

Målet med utvidelsen har vært at en større andel (fra ca. 50 % til ca. 75 %) av bilturene i Oslo skal 

belastes i en bomstasjon. Den nye bomringen i Oslo, som omtrent går langs ring 2, ligger i et område 

hvor det er relativt god dekning med kollektivtransport. Dette vises i figur 2, og har ført til at det ikke 

har vært veldig høylytte protester fra innbyggere sentralt i byen. Som vist over er det mer motstand 

øst og sør i byen, både i mediene og som uttrykt ved lokalvalget.  

Også i Bergen har det kommet til bomstasjoner med mål om å fange opp bilturer som ikke 

nødvendigvis går inn til bysentrum. De nye bomstasjonene som åpna i 2019 er plassert i forstedene, 

til delvis stor misnøye. Folkeaksjonen nei til mer bompenger fikk ved lokalvalget i 2019 et resultat i 

Bergen som (litt forenkla) er omvendt proporsjonal med avstand til sentrum (Bergens Tidende 

2019a). Figur 4 viser at kollektivtransportens konkurranseevne er bedre sør for sentrum, hvor 

bybanen er ferdig utbygd.  

I Trondheim ble den første bomringen (åpnet i 1991) lagt ned i 2005. Lovnaden den gangen var at 

bomringen ikke skulle gjenoppstå, og det ble derfor gjort et retorisk poeng av at de nye 

bomstasjonene som åpna i 2010 ikke var en bomring, men ulike bompunkter. Senere har flere og 

flere bompunkter kommet til, og det er derfor igjen rimelig å omtale også Trondheims bomsystem 

som en bomring, siden man ikke kommer seg inn til (eller ut av) sentrum av byen uten å passere en 

bomstasjon. Plassering av bomstasjonene begrunnes med at skolekretser ikke bør splittes, at 

sentrum fortsatt må kunne være tilgjengelig (nok) og at mest vei bygges der det samles inn mest 

bompenger.  
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På Nord-Jæren var det ikke en bomring i ordets bokstavelige forstand som ble opprettet i 2001, 

siden bommene ble plassert litt her og der, gjerne på kommunegrensene, og utover en større region. 

Til forskjell fra de andre byområdene har bomsystemet her alltid hatt en regional struktur, og har 

hatt som mål å bedre trafikkbildet ikke bare i og rundt det største bysentrumet Stavanger. Det har 

blitt samlet inn bompenger sammenhengende siden 2001, men i 2018 ble den romlige strukturen 

drastisk endret. Fra å være spredt rundt i regionen ble bomstasjonene nå plassert i ringer rundt fem 

viktige områder, i tillegg til et snitt i nord. Disse områdene har til felles at de har mange 

arbeidsplasser og/eller sentrumsfunksjoner, og det er et mål at det skal være gode alternativer til å 

bruke privatbil om man skal reise dit. Over flere år har arealpolitikk og -bruk på Nord-Jæren blitt ført 

på en slik måte at innbyggere har vært avhengige av privat bil (Amundsen et al. 2019). Dette, i 

kombinasjon med de nye bomstasjonene og den forsinka utbygginga av Bussveien skaper konflikt.  

Kort fortalt kan man si at i Oslo, Bergen og Trondheim er bomsystemet bygd konsentrisk rundt ett 

sentrum, med ulike tilpasninger for å fange opp trafikk som bare går i forsteder og utkanter. På 

Nord-Jæren er systemet derimot laget med en helt annen romlig struktur og tanke, med separate 

ringer rundt fem sentra (med et ekstra snitt i nord). I Bergen og på Nord-Jæren tar bomstasjonene 

inn betaling når man kjører inn i ringen (eller mot sentrum), mens det i Oslo og Trondheim er toveis 

innkreving i alle stasjoner.  

Trafikkavvikling og kollektivtilbud 

Nord-Jæren var først ute med innføring av tidsdifferensierte satser, såkalt rushtidsavgift. Dette 

skjedde allerede ved innføring av bompakken i 2001. Det skulle gå nesten ti år før neste by gjorde 

det samme, og i mellomtida ble rushtidsavgifta også avvikla på Nord-Jæren (2005). Trondheim var 

neste by ut, som innførte rushtidsavgift fra starten av da den nye bompakka ble innført i 2010, og 

det på nytt ble inndratt bompenger i byen. I Trondheim har rushtidsavgifta fungert siden, hvor to 

timer morgen og ettermiddag har omtrent dobbel takst i bomstasjonene. Bergen og Oslo fulgte etter 

i henholdsvis 2016 og 2017. Prisene i rushtida i Bergen var over dobbelt så høye som ellers (45/90 kr 

i rush, 19/38 kr ellers). Bystyret i Oslo vurderte innføring av tidsdifferensierte takster allerede i 

behandlinga av budsjettet for 1998, og bestilte utredning av dette, men dette ble senere skrinlagt 

(Larsen og Hamre 2000). Innføringa i Oslo skjedde i trinn 1 av Oslopakke 3 i 2017, og det ble omtrent 

20 % dyrere å passere i rushtida. Endringene møtte sterk motstand i deler av befolkninga, og flere av 

de fremste motstanderne ble senere aktive i Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Oslo.  

I Stavangerregionen ble rushtidsavgift innført på ny i oktober 2018, sammen med en rekke andre 

endringer i bomsystemet. Det var dobbel pris i rushtiden, morgen og ettermiddag. Det var noen 

tekniske utfordringer med løsninga, og den ble derfor stoppa i en periode og de innbetalte midlene 
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ble refundert til kundene. I mars året etter ble den igjen innført. Til tross for at innbyggerne på Nord-

Jæren hadde hatt rushtidsavgift også tidlig på 2000-tallet har det vært veldig mye bråk om 

rushtidsavgift før og etter innføringa i 2018-2019.  

De fire byområdene har valgt ulike såkalte høykvalitets kollektivløsninger. I byvekstavtalene er det 

fastsatt hvilke tiltak staten vil dekke halvparten av, i den såkalte 50/50-ordninga. Denne ordninga 

gjelder bare for de fire største byområdene (Regjeringen 2020a). Statens andel økte til 62 % som 

følge av bompengeforliket i regjeringa høsten 2019 (Regjeringen 2019). For Oslo sin del gjelder det 

ny t-banelinje til Fornebu, i Bergen er det bybanen (i første omgang til Fyllingsdalen) som inngår i 

ordninga. På Nord-Jæren er det valgt et høykvalitets bussystem, «bussveien», hvor bussen i stor grad 

skal gå på egen veitrasé som senere kan bygges om til skinnegående transport. I Trondheim er det 

også buss (Metrobuss) som utgjør kjernen i kollektivtilbudet, hvor den går i blandet trafikk.  

Fordi Trondheim har valgt en rimelig kollektivløsning, som i liten grad trenger bygging av ny 

infrastruktur, er det enklere å bygge ut kollektivtilbudet i takt med at bombelastninga øker. Å holde 

kostnadene til kollektivsystemet nede, og dermed ikke måtte øke bompengene mye for å finansiere 

det, har vært viktig for politikerne i Trondheim (Tønnesen et al. 2020). I Trondheim har motstand 

mot deler av det nye kollektivtilbudet blitt møtt med justeringer og tilpasninger, slik som da 

direktebussen fra nabokommunen Melhus ble gjeninnført etter å først ha blitt fjerna utenom 

rushtida.   

Med løsninger som trenger egen trasé, skinnegående transport i Oslo og Bergen og bussveien på 

Nord-Jæren er det vanskeligere å justere tilbudet og å gjøre en trinnvis utbygging. Dette blir 

underbygd av stemninga i opinionen, hvor innbyggere ikke ser seg i stand til å gå over til å bruke 

kollektive løsninger, nettopp fordi det ikke er bygd ut parallelt med at bombelastninga øker. I Bergen 

reagerer innbyggere på at de finansierer bybanen som ikke kommer til å gå til deres område. Dette 

er likevel kanskje mest synlig på Nord-Jæren, hvor også den romlige strukturen i bomsystemet i seg 

sjøl kan være en utfordring for den parallelle kollektivutbygginga, siden det er fem soner som alle 

trenger et godt kollektivsystem (fra «alle» steder) for å fungere godt. Dette krever mange linjer og 

god korrespondanse for å konkurrere med privatbil i en region med relativt korte avstander, men 

hvor arealbruken likevel tilsier at privatbil er det enkleste.  

Både i Oslo og Bergen har det skinnegående kollektivtilbudet (Fornebubanen og Bybanen) vært 

gjenstand for svært mye debatt og forsinkelser. Bybanen til Åsane ble skjøvet bak i køen fordi 

trasévalget over Bryggen ikke var klart. I Oslo har det vært mye jobb med å få sikret lokal finansiering 

av Fornebubanen, da dette ble satt i sammenheng med krav om utbygging av E18 vest for Oslo. 

Sommeren 2020 kom den fylkeskommunale lånegarantien for E18, og det er derfor aktuelt for 
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staten å inngå byvekstavtalen som skal erstatte de gjeldende bymiljø- og byutviklingsavtalene (Prop. 

1 S (2020-2021)). Når bompengene til disse prosjektene hentes inn uten at spaden er satt i jorda, 

skaper det frustrasjon for de kjørende innbyggerne. Selv om kollektivsystemet i Oslo og Bergen 

består av mye mer enn bare Fornebubanen og bybanen oppleves disse som spesifikke prosjekter 

som ikke gagner alle som er med på å betale.  

Økonomi 

Store endringer i prisene for bompassering kan føre til økt motstand mot bomsystemet. Slike 

endringer har blitt gjennomført i Oslo og Bergen i 2013, og i Trondheim og på Nord-Jæren i 2018. Da 

prisene ble økt på Nord-Jæren og i Trondheim i 2018, fikk dette svært forskjellig mottakelse i de to 

byområdene. I Trondheim ble det målt høyere oppslutning om bomringen enn noen gang tidligere, 

mens det på Nord-Jæren var protestaksjoner, sabotasje og opprør. Dette må antas å bunne i at mens 

det i Trondheim kun var prisene som gikk opp, var endringa på Nord-Jæren svært omfattende. 

Prisene økte, den romlige strukturen i bomsystemet ble radikalt lagt om, indeksregulering ble 

vedtatt og den forhatte rushtidsavgifta ble innført. Med forbehold om andre forklaringsmodeller, ser 

det ut til at omfanget på endringer som innføres er avgjørende for mottakelsen i befolkninga. For 

store endringer på en gang, selv om det er lenge mellom hver endring, gir dårlig stemning i 

opinionen. Kanskje burde politikerne på Nord-Jæren gjort som i Oslo, hvor Oslopakke 3 er delt i tre 

trinn, slik at rushtidsavgift og miljødifferensiering, nye bomsnitt og betaling for nullutslippsbiler ikke 

sammenfaller i iverksetting. (Dette har ikke skjedd uten protest i Oslo, men det er naturlig å tro at 

protestene ville vært større om alle trinn ble iverksatt samtidig).  

Byområdene har valgt ulike høykvalitets kollektivsystemer, som varierer veldig i pris. Dette påvirker 

igjen byområdenes behov for å belaste bilistene med bompenger. Fornebubanen i Oslo er desidert 

dyrest, med estimert kostnad på 17,7 mrd kr. Videre følger Bussveien på Nord-Jæren, med en 

prislapp på 11,3 mrd. kr. Bybanen til Fyllingsdalen koster 7,3 mrd. kr, mens Metrobuss i Trondheim 

bare koster 3,6 mrd. kr. Disse store forskjellene gir igjen konsekvenser for hvor mye bompenger som 

brukes på å bygge ut disse kollektivsystemene. I 2019 ble det brukt 185 millioner kr i Oslo, 212 

millioner på Nord-Jæren, 434 millioner i Trondheim og hele 785 millioner i Bergen. Det er viktig å 

påpeke at verken i Oslo, Bergen eller på Nord-Jæren er systemene ferdige og operative, så 

bompengene brukes her til noe som ikke vil gi nytte i form av mindre biltrafikk eller bedre 

kollektivtilbud på en stund. I Trondheim åpnet det nye busstilbudet Metrobuss høsten 2019.  

Det har ikke vært rom for å gjøre beregninger av bombelastning for enkeltinnbyggere i det enkelte 

byområdet i dette prosjektet. 
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Kommunikasjon og retorikk 

Fra de første bomringene rundt byene ble åpna rundt 1990 og fram til i dag har retorikken endret 

seg. Det har vært et skifte fra å fokusere på trafikkproblematikk til miljøproblematikk. Bompenger er 

ikke lenger bare et middel for å håndtere biltrafikk, men også et virkemiddel i klima- og 

miljøpolitikken. Dette understrekes av byenes kommunikasjon rundt bomsystemet. 

Det foregår merkevarebygging og helhetlig markedsføring av satsingene både i Bergen (Miljøløftet), 

Nord-Jæren (Bymiljøpakken) og Trondheim (Miljøpakken). Trondheim var først ute, og det kan virke 

som om Bergen og Nord-Jæren har valgt å gjøre det samme siden det tilsynelatende fungerer bra i 

Trondheim. En slik merkevarebygging og enhetlig profilering mangler i Oslo, hvor det ikke er laga et 

konsept av bypakken og det ikke finnes en samleside med informasjon om tiltaka som inngår i 

Oslopakke 3.  

Kritikk og misnøye  

Nytteprinsippet er sentralt i all bruk av bompenger, og opplevd nytte virker å være et viktig element 

når man skal forstå motstand mot bompenger.  

Både i Oslo (øst) og i Bergen (forstedene) oppleves ikke den indirekte nytten som god nok. Bybanen 

kommer aldri til Hordvik, og ingen sykler i Groruddalen. Nord for Åsane i Bergen, som illustrert av 

medieoppslag og ved valgresultatet i 2019, er det høy motstand mot bompenger, og bybanen 

kommer ikke til å bygges dit. I Oslo øst har FNB høy oppslutning, og bane til Fornebu oppleves som 

lite nyttig. Da virker det urettferdig å måtte være med å betale for utbygginga når man kjører bil. Det 

later til å være en sammenheng mellom bompengemotstand og tilgang til høykvalitets 

kollektivtilbud (som ligger i 50/50-ordninga). Dette stemmer overens med Norheim, Nilsen og Frizen 

(2013), som pekte på at økte bompenger ikke møtes med motstand hvis befolkninga føler at de «får 

igjen for pengene», altså at de opplever nytte. På Jæren er tilbudet forsinka, og buss oppleves ikke 

som et reelt alternativ for befolkninga. I Trondheim derimot, er løsninga som er valgt rimelig, og den 

kan enkelt bygges ut i flere etapper.  

Lokalvalget i 2019 ble i stor grad preget av bompenger, dette viser blant annet oversikten over 

medieoppslag fra 2019. Unntaket er i Trondheim, hvor debatt om bompenger ikke fikk stor 

oppmerksomhet i valgkampen, og hvor Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) ikke stilte til valg.  

Felles for de tre andre byområdene, hvor FNB ble valgt inn i bystyrene, er at det ble innført til dels 

store endringer i bomsystemet i månedene fram mot valget. I Oslo åpnet det nye bomsnittet, indre 

ring med armer, i juni 2019. Samtidig ble det også innført brukerbetaling for elbiler, riktignok med 

lav takst. Bakgrunnen for endringa var at andelen bilturer som passerte bommen skulle øke fra 50 % 

til 75 %, og således bli mer rettferdig. I Bergen ble 15 nye bomstasjoner i forstedene åpnet i april 
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2019, noe som fikk direkte påvirkning på valgresultatet. I Stavanger ble den svært omdiskuterte 

rushtidsavgifta endelig innført i mars 2019, etter å ha vært midlertidig fjerna siden høsten 2018 på 

grunn av tekniske problem. I Stavanger ble de fem nye bomsonene med nye takster satt i drift like 

under et år før siste lokalvalg, og rushtidsavgifta ble innført omtrent et halvår før valgdagen. Å 

gjennomføre en stor endring i bomsystemet like før valget blir av Johan Giertsen fra pollofpolls.no i 

Bergens Tidende beskrevet som harakiri, altså et politisk sjølmord (Bergens Tidende 2019b). 

Valgforsker Johannes Bergh sier til Dagsavisen (2019) at klimapolitikk er en konfliktlinje som blir 

viktigere i norsk politikk, og at tiltak som virker inn på folks liv i stor grad, som bompenger, kan 

mobilisere støtte til partier som FNB. Evne til å organisere protest og organisasjon gjennom sosiale 

medier, kombinert med lav partilojalitet hos velgerne, bidro da til at FNB fikk svært gode valgresultat 

i 2019 (Ibid.). I Trondheim virker ikke denne mekanismen på samme måte. Like etter siste endring i 

bomsystemet, ei prisøkning på omtrent 25 % i 2018, ble det satt rekord i oppslutning om 

bomsystemet. Ved valget i 2019 stilte ikke FNB med liste verken i Trondheim eller nabokommunene. 

Var endringa i Trondheim for liten til at den fikk betydning for valgkampen? De andre byområdene 

hadde alle satt opp nye bomstasjoner før valget, og det er mulig at denne fysiske manifestasjonen av 

bomsystemet er en viktig trigger for motstand. Nye bomstasjoner vises, det gjør ikke nye priser 

(bortsett fra på fakturaen).  

Et spørsmål som dukker opp, basert på medieoppslagene og valgresultatene, er om indirekte nytte 

som legitimering av bompengeinnkreving i for stor grad er legitimering bare i ordets rette forstand, 

altså at det er lovlig, og ikke i overført betydning som noe som blir allment akseptert som riktig. 

Inngripende klimatiltak (som bompenger delvis er), som utfordrer folks frihet, er vanskelige å 

akseptere fordi den enkeltes individuelle hverdag blir rammet av politikk som skal virke på hele 

samfunnet.  
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Oppsummering og konklusjon 

 

Endring i retorikk og formål  

I alle de fire byområdene har det vært en overgang i hensikt og retorikk i bompengepolitikken, fra å 

skulle løse trafikale problem i hovedsak forårsaket av privatbilisme, til å bli en løsning på 

sammensatte utfordringer for samferdsel i stort, bymiljø og klima. Med byvekstavtalene blir også 

arealbruk koblet sammen med bompengepolitikken. Den byen som etter sigende har klart denne 

overgangen best, er Trondheim. Her er det høy oppslutning om bomsystemet, og lavt konfliktnivå. 

Det er færrest medieoppslag (men Trondheim er også området med færrest innbyggere), og 

Folkeaksjonen nei til mer bompenger stilte ikke til valg i 2019. En forklaring på hvorfor det er sånn 

kan være at pausen i bompengeinnkreving som Trondheim hadde mellom 2005 og 2010 kan ha 

bidratt til at denne overgangen, fra vei til miljø, har gått enklere. I stedet for å være en “snikende” 

overgang, ble det ved innføringa av Miljøpakken (og det faktum at den ble kommunisert nettopp 

som en miljøpakke fra begynnelsen av) slått fast at klimagassutslippene skulle ned og 

kollektivtrafikken satses på og privatbilismen reduseres. Sjøl om det var mye bråk da bomstasjonene 

dukka opp igjen, så har trønderne med åra akseptert og til og med begynt å sette pris på 

bomsystemet.  

I de tre andre områdene har bomringene som skulle løse de trafikale (bilbaserte) problemene 

gradvis gått over til å også skulle kutte utslipp og bedre forholdene for myke trafikanter. Selv om 

både Bergen og Nord-Jæren nå markedsfører sine byvekstavtaler og bypakker helhetlig (som 

henholdsvis Miljøløftet og Bymiljøpakken), har dette blitt «lagt på» satsingen underveis, uten 

opphold i bompengeinnkrevinga. Når endringen skjer på en så gradvis måte, kan dette virke 

urettferdig for bilister som opplever lite nytte av bompengefinansierte tiltak utover veibygging, 

særlig om tiltakene er langt unna (både fysisk og i overført betydning).  

 

Timing, rekkefølge og omfang av endringer  

Valgresultatene i 2019, og det faktum at FNB ikke stilte til valg i Trondheim, kan forklares ved timing 

og størrelse på gjennomførte endringer i bomsystemet. Både Oslo, Bergen og Nord-Jæren innførte 

store endringer i bomsystemet tett inntil kommunevalget i 2019. Dette satte bompenger på 

dagsorden, og skapte et rom i politikken som fyltes av FNB. Dette bekreftes av Giertsen (Bergens 

Tidende 2019b), som beskriver store endringer før valg som harakiri, et politisk selvmord.  
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Inkrementell tilnærming virker smart for å ha lav motstand, og indeksregulering av priser er 

smartere enn å gjøre store hopp. Prisøkning i Trondheim ga andre konsekvenser enn det nye 

bomstasjoner gjorde i de andre byområdene før valget i 2019. Nye stasjoner er godt synlig og kan 

være en torn i øyet for motstandere, og det nærmeste man kommer en faktisk, fysisk bom i dagens 

bompengepraksis. Det er lenge siden man måtte vente til bommen åpnet seg før man kunne kjøre 

videre, men flere utsagn i mediene tyder på at bomstasjonene fortsatt indikerer noe som er lukket, 

og som stenger ute eller inne folk.  

Den indirekte nytten folk opplever av bomsystemet kan bedres om dette skjer samtidig som man 

betaler bompenger. Det er en fordel om man allerede ved økning i priser eller ved oppsetting av nye 

stasjoner har et kollektivsystem som framstår som et reelt alternativ til å bruke bilen. Bybanen som 

aldri kommer og bussveien som ikke er ferdig bidrar ikke til at opplevd nytte av bomsystemet øker.  

 

Romlig orientering: Stavanger som avvikende   

Både Oslo, Bergen og Trondheim har ganske lik romlig orientering i sine bomsystem. En eller flere 

ringer ligger rundt ett bysentrum og fanger opp trafikk inn og ut av byen. I tillegg har Bergen 

bomsnitt som ligger i forstedene. Dette står i kontrast til Stavanger sitt regionale system, hvor de 

konsentriske ringene er valgt vekk til fordel for fem «lukkede» bomringer (og ett snitt) rundt fem 

trafikkerte områder. På Nord-Jæren er det ikke mulig å komme seg til et sentrumsområde uten å 

måtte betale i bommen. Denne regionale strukturen, kombinert med dårlig konkurranseevne fra 

kollektivtilbudet, og en arealpolitikk som har gjort innbyggere avhengig av bil, har gjort Nord-Jæren 

til en arena for aksjonisme og motstand, og det har gjort mulig framveksten av Folkeaksjonen nei til 

mer bompenger.  

 

Momenter som har dukket opp underveis i arbeidet, men som det ikke har vært kapasitet til å 

undersøke nærmere, er en analyse av kommunikasjon rundt bompenger.  En diskursanalyse av 

bompengedebatt og -politikk med komparativ tilnærming ville vært et interessant bidrag til 

kunnskapsfeltet om bompenger.  
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Vedlegg  

Liste over figurer 

Figur 1: Bomsnitt i Oslo etter 2019.  

Figur 2: Kollektivtransportens konkurranseevne i Osloregionen, jobbreiser.  

Figur 3. Bomstasjoner i Bergen. Nye stasjoner (grønne i kartet) åpnet 6. april 2019.  

Figur 4: Kollektivtransportens konkurranseevne i Bergensregionen (feil tekst i bildet), jobbreiser.  

Figur 5: Bomstasjoner og bomringer på Nord-Jæren.  

Figur 6: Kollektivtransportens konkurranseevne på Nord-Jæren, jobbreiser.  

Figur 7: Bomstasjoner fordelt på sju bomsnitt i Trondheim etter 2014.  

Figur 8: Mediedekning av bompenger 2010-2020. 

Figur 9: Mediedekning av misnøye med bompenger 2010-2020. 

Figur 10: Oppslutning for FNB i Oslo.  

Figur 11: Oppslutning for FNB i Bergensområdet.  

Figur 12: Oppslutning for FNB på Nord-Jæren.  

 

Metode for medieanalyse  

I figur 1 er følgende søkestreng brukt:  

Oslo and (bompenge* or bomring*) and wc:>300   
Bergen and (bompenge* or bomring*) and wc:>300  
(Stavanger or Sandnes or Nord-Jæren) and (bompenge* or bomring*) and wc:>300  
Trondheim and (bompenge* or bomring*) and wc:>300  

Legg merke til at den regionale profilen på Nord-Jæren er inkludert i søkestrengen ved å søke etter 

oppslag som inneholder Stavanger, Sandnes (den nest største kommunen i området) og/eller Nord-

Jæren. Dette er gjort for å fange opp mediedekning som også gjelder andre kommuner enn 

Stavanger. Bomstrukturen på Nord-Jæren er ikke bygd med tanke på ett definert sentrum, men har 

bomsnitt rundt flere sentrumssoner. Dette er det viktig å fange opp i mediesøket. Den regionale 

profilen er ikke tatt inn i søkene for de andre byområdene, fordi de i større grad er bygd rundt 

bysentrum i de respektive byene.  

Notiser er utelatt ved å sette minimum antall ord i oppslaget til 300. Dette utelater også en del NTB-

meldinger som ellers ville utgjøre et stort antall (like) treff siden de ofte publiseres i mange aviser.  

Det ville vært en fordel å filtrere ut oppslag som handler om Folkeaksjonen nei til mer bompenger 

(FNB) sine uttalelser om andre saker enn bompolitikk, og oppslag om generell valgkamp og annet 

som ikke direkte omhandler bompenger. Det er først og fremst fra andre halvår 2018 og særlig i 

2019 dette blir tydelig i materialet. Treff med Folkeaksjonen i er likevel beholdt i materialet fordi det 
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forsvinner relativt mange treff fra resultatet ved å ekskludere treff som inkluderer “folkeaksjonen” 

(ved å legge til “andnot folkeaksjonen” i søkestrengen) (for eksempel 775 færre treff i søket for Oslo 

andre halvdel av 2019, 648 færre treff i søket for Bergen første halvdel av 2019). Unntaket er for 

Trondheim, hvor resultatene med og uten “folkeaksjonen” i søkestrengen er omtrent identiske. 

Dette er det naturlig å anta at beror på at Folkeaksjonen nei til mer bompenger ikke stilte liste i 

Trondheim eller noen av nabokommunene ved lokalvalget i 2019. Det vil være rart å kun telle 

oppslagene som handler om bompenger, men hvor det politiske partiet FNB ikke er nevnt, og de er 

derfor med i utvalget.  

Innholdet er ikke inngående gjennomgått, og irrelevante og/eller doble treff er ikke fjerna.  

Figur 2 er bygd på samme søk som i figur 1, for å gjøre det enklere å sammenligne. I tillegg til søket 

fra figur 1 er det tatt inn krav om at ett eller flere ord som indikerer negativ holdning skal være med i 

medieoppslagene.  

Søkestrengene er slik:  

Oslo and (bompenge* or bomring*) and (urettferdig* or skjev* or misnøye or opprør or dyr) and 
wc:>300 
Bergen and (bompenge* or bomring*) and (urettferdig* or skjev* or misnøye or opprør or dyr) and 
wc:>300 
(Stavanger or Sandnes or Nord-Jæren) and (bompenge* or bomring*) and (urettferdig* or skjev* or 
misnøye or opprør or dyr) and wc:>300 
Trondheim and (bompenge* or bomring*) and (urettferdig* or skjev* or misnøye or opprør or dyr) 
and wc:>300 

Ordene som indikerer negative holdninger og uttalelser er valgt basert på en prøve- og feile-metode, 

hvor ulike ord ble testet ut og sammenlignet. Ord som ga liten differanse i antall treff er valgt vekk, 

mens ord som øker antall treff fikk være med videre. Ordene som er valgt (urettferdig, skjev, 

misnøye, opprør og dyr, eller varianter av disse) gir alle bidrag til trefflisten, og er derfor antatt å ikke 

overlappe for mye, men bidra med nyanser av motstanden mot bompenger.  

 


