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Kommentarer knyttet til behandling av Oslopakke 3 
 
Vi viser til kommunestyrets sak om Oslopakke 3 – nytt trafikantbetalingssystem 
og nye bomsnitt. 
 
Norges Automobil-Forbund (NAF) er Norges største interesseorganisasjon for 
trafikanter, med over 500.000 medlemmer. NAFs overordnete mål er å være en 
aktiv pådriver for å utvikle et transportsystem som tilfredsstiller enkeltindividets 
behov for mobilitet og samtidig ivaretar felleskapets krav til miljø og sikkerhet. 
Dette er et felles innspill fra NAFs lokalavdelinger i Oslo, Asker og Bærum, Follo 
og Nedre Romerike. Til sammen representerer disse over 98.000 trafikanter i 
Oslo-området. 
 
Vi sender dette brevet fordi vi har funnet det vanskelig å delta i prosessene opp 
mot den forestående behandlingen. Prosessene er opplevd som lukkede da 
høringene har vært forbeholdt forvaltningen. Berørte brukergrupper er ikke 
innbudt til å komme med sine syn underveis. 
 
Vi tillater oss å oversende NAFs syn her, slik at våre innspill kan tas med i både 
denne og senere diskusjoner fram mot vedtak om finansieringen og 
organiseringen av Oslopakke 3-målsettingene. Flere av synspunktene er 
formidlet tidligere til forhandlere av Oslopakke 3. Vi ønsker nå å gjøre disse kjent 
også for øvrige politikere. 
 
Overordnete kommentarer 
NAF er tydelige på at et fungerende transportsystem er en grunnleggende 
forutsetning for verdiskapingen som skapes både av næringsliv og 
privatpersoner. NAF mener derfor at det må være et offentlig ansvar å finansiere 
dette gjennom de midlene som tas inn gjennom det ordinære skattesystemet. I 
dag legges for mye av ansvaret for finansieringen over på den enkelte bruker. 
Dette mener vi er prinsipielt feil. 
 
Køprising kan aksepteres som virkemiddel for å regulere presset på veiene i 
byområder hvor det er trangt om plassen. Inntektene fra køprising skal gå til 
transportformål. Myndighetene skal ikke bruke disse inntektene for å unngå eget 
finansieringsansvar. NAF mener prisene ikke skal settes høyere enn nødvendig 
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for å oppnå en mer optimal fordeling av trafikken. Prisnivået behøver slett ikke 
være spesielt høyt for å få ønsket effekt. 
 
NAF mener at en større miljødifferensiering enn det som er innført i Oslopakken, 
bør gjennomføres. Vi ønsker fem inndelinger for personbiler: nullutslipp, ladbar 
hybrid, bensin + vanlig hybrid, diesel Euro 6 og eldre dieselbiler. 
Miljødifferensiering kan være et godt virkemiddel for omlegging til en renere 
bilpark. Myndighetene må samtidig ha forståelse for at det for privatpersoner er 
begrenset hvor fort en slik utskifting kan skje. 
 
Om ytterligere tiltak for å redusere luftforurensingen vurderes innført, 
eksempelvis lavutslippssoner, må de lokale myndighetene bestemme seg for 
hvilket tiltak de ønsker. Vi mener det blir feil å ha både miljødifferensiering og 
andre avgiftssystemer gående parallelt for det samme målet. Det blir smør på 
flesk og skaper lite forståelse fra trafikantene, spesielt når vi også har 
piggdekkavgift og miljøfartsgrenser. 
 
Vi har gjennom flere år sett at biltrafikken går ned og kollektivbruken går opp i 
takt med at gode løsninger tilbys. NAF mener at ytterligere forbedringer av 
kollektivtilbudet er en bedre vei mot målet enn stadig økte avgifter på bilbruken. 
Dersom politikerne skyver folk unna seg ved å bruke unødig sterke virkemidler, 
så vil de miste aksept for tiltak som må gjennomføres. Det vil ingen være tjent 
med. 
 
Tilbakemeldinger fra både medlemmer og ikke-medlemmer forteller oss at 
smerteterskelen ble passert med takstøkningen 1. oktober 2017. Det er flere 
grunner til det. Økningen var voldsom og ga folk liten tid til å tilpasse seg i tide. 
Det tar tid for en husholdning å finne økonomisk rom til å skifte ut familiens bil. 
Det tar tid å omstille seg til et nytt transportmiddelvalg og dermed en annen 
hverdagslogistikk. Det rammer også skjevt. Prisene tar ikke hensyn til inntekt og 
betalingsevne slik skattesystemet ellers er lagt opp. Det vil alltid være noen som 
er helt avhengige av bilen i sin hverdag, uten at dette har noe med inntektsnivå å 
gjøre. 
 
Det er en målkonflikt mellom ønsket om å redusere biltrafikken samtidig som den 
samme biltrafikken skal bære hoveddelen av finansieringen av investeringene i 
Oslopakke 3 samt deler av driften av kollektivtransporten. Når man både skal 
finansiere og regulere samtidig blir det lett til at man legger en sikker finansiering 
som grunnpris, som i dette tilfellet er svært høy. Deretter øker prisen ytterligere 
for å få folk til å endre reisetidspunkt. Det sier seg selv at totalregningen her blir 
for stor. 
 
Om sak om Oslopakke 3 
Vi oppfordrer politikere og myndigheter til å spille på lag med befolkningen. Blant 
annet ber vi om at husholdninger nær bomsnitt som avskjærer dem fra 
dagligdagse, nødvendige reisemål – slik som skole, handelssenter eller 
servicefunksjoner – blir fritatt for å betale i det aktuelle bomsnittet. Dette lar seg 
teknisk gjennomføre, og er blitt gjort i bomsnitt knyttet til Miljøpakken i Trondheim. 
 
NAF har pekt på behovet for styrket tilbud for innfartsparkering langs 
hovedveiene inn mot Oslo sentrum. For de fleste eksisterende anlegg ved 
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kollektivknutepunkt i Akershus er parkeringskapasiteten sprengt. På kort og lang 
sikt må det settes av tilstrekkelig areal til dette formål ved holdeplasser og 
stasjoner i hele Akershus. Samtidig må man unngå konflikter mellom 
innfartsparkering og bymiljø i fylkets tettsteder. De bomsnitt som etableres må 
sees i sammenheng med grensene for Ruters ulike takstsoner, slik at det blir 
attraktivt for pendlere å sette fra seg bilen underveis mot hovedstaden (jfr. 
Rosenholm st.)  
 
NAF er også opptatt av effekter fra reisemønstre som ikke fanges opp av 
bakgrunnsanalysene. Redusert reisevirksomhet vil ha samfunnsøkonomiske 
konsekvenser fordi målet med reisen ikke lenger realiseres. Ringvirkningene av 
de reisene som ikke lenger vil utføres, blir ikke fanget opp med dagens metoder. 
For å komme folk litt i møte kan man vurdere å utvide timesregelen. 
 
NAF motsetter seg at kostnadene ved innføringen av de nye bomsnittene ilegges 
brukerne. Dette er investeringer som bør dekkes av det offentlige. Innkrevde 
bompenger skal, etter vårt syn, gå uavkortet til å finansiere prosjektene i 
Oslopakke 3. 
 
Til slutt ber vi om at det legges opp til et omfattende informasjonsløp frem mot 
endringene i mars 2019. Allerede nå får NAF mange henvendelser om hva 
endringene vil innebære og hvorfor de må skje. Mange misoppfatninger råder. 
Det er særdeles viktig at både kommunene, fylkeskommunen og 
styringsgruppen for Oslopakke 3 spiller på lag med brukerne fra tidlig i 
prosessen slik at folk har tid til å tilpasse seg nye bruks- og reisemønstre. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
NAF avd. Oslo og omegn 
NAF avd. Nedre Romerike 
NAF avd. Follo 
NAF avd. Asker og Bærum 
 
 
 
 


