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TILLEGGSAVTALE  TIL  REVIDERT AVTALE  FOR  OSLOPAKKE 3 AV 05.06.2016

-  NYTT TAKSTSYSTEM  OG  KONSEPT  FOR  PLASSERING  AV NYE

BOMSTASJONER

Sammendrag:

Tilleggsavtalen til revidert avtale for Oslopakke 3  2017-2036  fra juni  2016,  som nå legges

frem, er fremforhandlet av forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 med representanter fra Oslo

kommune og Akershus fylkeskommune.

I revidert avtale for Oslopakke 3 var partene enige om innføring av nytt takstsystem og nye

suppleringssnitt til dagens bompengeordning i tre trinn. Inntektene fra de nye bomsnittene

skal minimum innbringe  25  mrd. 2016-kroner i avtaleperioden. Det er lagt til grunn et årlig

proveny på 4,5 mrd.  2016- kroner pr. år. I tilleggsavtalen bestemmes konseptet for nye

bomsnitt og takstsystemet.

Hovedelementene i avtalen er:

0  Nye bomsnitt på bygrensen i nordøst og syd, og en ny indre bomring i Oslo (innenfor

dagens Osloring «konsept Ring 2 med armer>>)

I  Det etableres toveis innkreving i dagens Osloring og de nye snittene i Oslo innenfor

Osloringen, og enveis innkreving på bygrensen

0  Takstene i Osloringen og den indre bomringen settes til halvparten av det de ville vært

hvis det var enveis innkreving. Takstene i den indre ringen er lavere enn i Osloringen.

Prinsippet med halv takst av Osloringen på bygrensen videreføres.

0  Takstene i indre ring skal tas opp til fomyet vurdering før innføringen av Trinn 3
(1.3.2020), og det er forutsatt at det foretas nye provenyberegninger på basis av det

som nå er avtalt før innføring av Trinn 3.

Flere enn i dag berøres av det nye bompengesystemet og vil betale bompenger. I dag er det

ca. 50 % av dagens bilturer i Oslo som krysser ett eller flere bomsnitt. Ved innføring av nye
bomsnitt på bygrensen og en indre bomring i Oslo vil  76  % måtte betale.

Tilleggsavtalen sikrer finansiering av de store infrastrukturprosjektene i Oslopakke 3, og det

er beregnet at takstsystemet og nye bomsnitt isolert sett bidrar til reduksjon i biltrafikken med
13-15  % over bomsnittene og ca.10 % i hele Oslo. Videre er bidraget til reduksjon av
klimagassutslipp fra biltrafikken beregnet til 20 % fra dagens nivå til  2020  og bedre
luftkvalitet. Gjennomføring av avtalen er et sentralt tiltak i Oslos klimabudsj ett.

Byrådet innstiller til bystyret å slutte seg til tilleggsavtalen.

Saksfremstilling:
I revidert avtale for Oslopakke 3 2017-2036 datert  05.06.2016  er det lagt til grunn endret
takstsystem med miljø- og tidsdifferensierte takster og nye bomsnitt ved bygrensen og i Oslo
innført i tre trinn. Bystyret og fylkestinget i Akershus sluttet seg til den reviderte avtalen i juni
2016.
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Den trinnvise innføringen av endret takstsystem og nye bomsnitt er vist i tabellen under.

Tabell l.

_ Lette kjøretøy Tunge kjøretøy
Kjøretøygrupper (3500 kg >350o kg Merknad

:Takster Osloringen Normal- Null- Euro  V  og Null-
` E  VI

“2016-kr nese' takst utslipp eldre uro utsllpp .z
: å ! i

lrrlnn 1 l l I  1.3.2017  —31.12.2o17
= l p 1

lurenom rush a  48 43 o ‘ 160 100 0  å Nye takster -. O5loringen_

Bærumssnittet beholder dagens i
Rush  (0630-0900  og

1 130 O k  .15004700) 58 53 0 90 ta ster

E11-Inn 2 , 1.1.zo1a -31.122019

lUtenom rush 48 43 10 160 100 0 'mlføring av Suppleringssnitt'
j . §Fortsattfritakfor tunge null-

gaush (o530_0900 ogl " äutslippskjøretøy. Lav ta kst for
45004700) .  58 53 20 190 130 o  Élette nullutslippskjøretøy

ltr-Inn 3 Fra 1.1.2020 -
lUtenom rush i 48 43 20 160 100 O  l

i _ Øktetakster nullutslippRush  (0630 0900  og 58 53 30 190 130 o

1500-1700)

.Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, helligdager/offisielle fridager og i juli

måned/fellesferien)

I  revidert avtale fra 2016 er det lagt til grunn at suppleringssnittene og endrede takster i

Bærumsnittet, samrnen med endringer i trafikantbetalingssystemet i Oslo, skal innbringe

minimum 25 mrd. 2016-kroner i bompengeinntekter i avtaleperioden fram til 2036. Samlede

bompengeinntekter fra dagens bompengesystem, nye takster og bompengesnitt pr. år ligger da

på ca. 4,5 mrd. 2016-kroner.

Videre står det i revidert avtale om Oslopakke 3 at:

Partene er videre enige om å utredeforslag til et nytt trajíkkantbetalíngssystem i Oslo som

skal forelegges partene for behandling senest  1. april  201 7.

Arbeidet med å forhandle frem en tilleggsavtale med konkrete løsninger knyttet til

implementeringen av revidert avtale om Oslopakke 3, er gjennomført av det samme politiske

forhandlingsutvalg som fremforhandlet avtalen. Fra Oslo har representanter fra Miljøpartiet

De Grønne, Arbeiderpartiet og Høyre deltatt, og fra Akershus Høyre, Venstre og

Arbeiderpartiet.

Prosess og fremdrift
Det fremgår av tabellen over at i den reviderte avtalen om Oslopakke 3, ble det lagt til grunn

at nye takster i dagens Osloring skulle innføres allerede 01.03.2017, mens nye bomsnitt skulle
etableres pr. 01.01.2018.  I  arbeidet med implementering av avtalen er det blitt klart at

gjennomføringen av nye takster og bomsnitt er mer omfattende og tidkrevende enn forutsatt,

og det var derfor ikke mulig å følge den planlagte fremdriften. Det legges nå opp til at det

første trinnet med nye takstene i dagens Osloring innføres 01.10.2017, mens det andre trinnet
med nye bomsnitt og toveis innkreving i Oslo etableres 01.03. 2019 og tredje trinn med økte

takster for nullutslippskjøretøy kommer 01.03.2020.

Prinsipp for nye bomsnitt í Oslo innenfor dagens Osloring

Som løsning for nye bomsnitt innenfor dagens Osloring anbefales en indre ring («Ring 2  med

armer»), som vist i fig. 1 med røde streker. Løsningen er beskrevet i rapporten «Fremtidig
trafikantbetaling Oslopakke 3» utarbeidet av COWI (vedlegg 2).
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Illustrasjon av  konsept med en indre ring i Oslo ( «Ring 2 med armer»)

Fig.  1

Toveis og enveís innkreving

Takstene i revidert avtale er basert på enveis innkreving med innkreving for trafikk i retning

mot sentrum. Med bygrensesnitt og Osloringen er det enkelt å definere retningen på trafikk

inn og ut av bompengesystemet. I et system med flere bomsnitt i Oslo, er det ikke like klart

hvilken trafikk som går inn eller ut av systemet. Det legges derfor opp til et nytt takstsystem i

Oslo med toveis innkreving i bomstasjonene i Oslo. På bygrensen opprettholdes enveis

innkreving.

Utredningene som er gjennomført viser at dette vil gi best måloppnåelse når det gjelder

trafikkstyring (COWI).

Takster

Følgende takstsystemer er lagt til grunn i tilleggsavtalen:

Trinn2

takster for lette fra med av trinn  2  1.03.201

Takster  2016-kr  Diesel NLI? utriflgp* Diesel NEE: u:ll'i':’lp* Diesel ":2: u:::p*

:Trinn  2
Utenom rush 24 20 5 18 16 4 24 20 5

Rush (0630-

O900 og 1500- 29 26 10 22 20 8 29 26 10

.i 17.99)--
*Hydrogenkjeretey fritatt for bompenger i ”avtalen
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F takster for fra med av  trinn 2 1.03.201

Euro  V  Euro  Null- Euro V Euro Null- Euro V  Euro Null-
Takster 2016-kr . . og .

og eldre  VI  utsIlpp og eldre VI utsllpp eldre Vl utslipp

Trinn 2 . .

Utenom rush 80 50 0 80 50 0 80 50 0

Rush (0630-

0900 og 1500- 95 65 O 95 65 0 95 65 0

1700)

i
Takstene for lette nullutslippskjøretøy (ekskl. lette hydrogenkjøretøy) økes til 10kroner hver
vei utenom rush/15 kroner hver vei  i rush i fra 01.032020.

Proveny

Det foreslåtte trafikkantbetalingssystemet med nye bomsnitt på bygrensen og en indre ring i
Oslo er utformet slik at bruttoprovenyet blir  ca. 4,5  mrd.  2016-kroner, slik  det også var lagt til
grunn i revidert avtale for Oslopakke  3  av 05.06.2016.

Det understrekes at provenyanslagene er beheftet med usikkerhet. Dette skyldes dels at det er
krevende å beregne effekten av å innføre toveis innkreving, ny timesregel og andre rabatter.
Det er også usikkerhet knyttet til hvordan utviklingen av bilparken som kjører  i  Oslo  faktisk
blir, ikke minst når det gjelder elbilandel. Videre vil provenyet også kunne påvirkes av andre
tiltak og virkemiddelbruk, som parkeringspolitikken.

På denne bakgrunn er partene enige om å ta opp takstene  i Indre Ring til fomyet  vurdering før
innføringen av Trinn  3 (1 .3.2020).Partene forutsetter videre at det foretas nye
provenyberegninger på basis av det som nå er avtalt før innføring av Trinn 3.

Timesregel
Det er i dag en timesregel for passeringer  i  Osloringen, dvs. at kjørende som krysser
bomringen flere ganger  i  løpet av en time bare skal betale én gang. Ved innføring av nytt
trafikkantbetalingssystem med nye bomsnitt på bygrensen og en indre ring i Oslo, foreslås det
innført en felles timesregel for dagens Osloring og den indre ringen, og en felles timesregel
for bygrensesnittene.

Månedstak
Dagens mânedstak er på 60passeringer. Månedstaket på antall passeringer  i  Osloringen og
den indre ringen økes til 120ved innføring av nytt trafikkantbetalingssystem og toveis
innkreving i trinn 2.Månedstak på antall passeringer  i bygrensesnittene  settes  til  60.

Rushtidstillegg

Det legges  opp til at rushtidstillegg ikke kreves inn lørdager, søndager, helligdager/offisielle
fridager og i juli måned. Dette ligger allerede i revidert avtale fra 2016, og representerer kun
en presisering av at det er i juli måned det ikke kreves inn tillegg.  I  avtalen står det «i juli
måned/fellesferien».

Fast prisjusteríng
Det foreslås at prisj ustering av takstene, basert på endringer i konsumprisindeks, gjøres årlig
for alle takstgrupper.
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Bríkkerabatt
I proposisjonen om revidert avtale for Oslopakke 3 forutsetter Samferdselsdepartementet at
20 % brikkerabatt legges til grunn i trinn  2.

Vírknínger av anbefalt konseptet

Det er gjennomført flere analyser for å vurdere ulike løsninger til nytt

trafikantbetalingssystem og virkningene av disse på måloppnåelse (trafikkutvikling, proveny

m.m.). Utredningene har vært det faglige grunnlaget for forslaget til nytt

trafikkantbetalingssystem.

Cowi har hatt ansvaret for analyser av effekt på kj øretøyparken, proveny, byutvikling,
verdiskapningseffekt og samfunnsøkonomi. Andersen Transportanalyse har hatt
hovedansvaret for transportmodellanalysene (vedlegg 2). NILU har gjennomført
luftkvalitetsanalysene (vedlegg 3). Urbanet Analyse har gjort tilleggsanalyser for å belyse

etterspørselseffekten av sykkelveiutbyggingen, fordelingsvirkning av nye bomsnitt og

hvordan bomsnittene påvirker potensialet for kollektivtransporten (vedlegg 4, 5 og 6). Det

gjøres oppmerksom på at analysene er gjort med litt andre takster enn de som ligger i
tilleggsavtalen, men endringene er små og hovedkonklusj onene står seg.

Analysene er gjort på avtalen isolert, slik at det ikke er tatt høyde for effekten av andre tiltak
som eksempelvis beboerparkering, og eventuelle samspillseffekter.

Hovedkonklusjonene fra analysene er:

Trafikale virkninger:

°  13-15 % reduksjon i trafikken over bomstasjonene

°  10 % reduksjon i all biltrafikk i Oslo i  2020  sammenlignet med en videreføring av

dagens bompengeordning. Effekten er størst i Oslo indre by, nord, nordøst og sør, der

de nye bomsnittene kommer.

°  Nullvekstmålet for personbiltrafikk nås samlet for Oslo og Akershus. For å nå Oslos

mål om 20 % reduksjon av biltrafikken innen 2019, er det behov for flere

trafikkreduserende tiltak

°  Økt fremkommelighet for kollektivtrafikk, næringstrafikk, gående, syklende og øvrig

veitrafikk

Luft, klima og samfunnsøkonomi

-  Forbedret luftkvalitet i hele byområdet, mest i Indre by øst, Groruddalen, Oslo sør,

Smestad og Skøyen.  70  % færre blir eksponert for årsmiddelverdier NO; over  40
pg/m3 sammenlignet med en videreføring av dagens bompengeordning. I  2020
forventes det likevel fortsatt overskridelser av grenseverdiene for NO; langs

trafikktunge veier (E6 i Groruddalen, Ring 3, E18) i områder ved havna og nederst i

Groruddalen

°  10  % reduksjon av utslipp av CO; fra veitrafikk sammenliknet med en videreføring av

dagens bompengeordning fra referanseår  2014  til  2020 (20  % reduksjon sammenliknet

med i dag)
°  Noe redusert årsmiddel PM10 pga. mindre veistøv, liten effekt for PM;_5

-  God samfunnsøkonomi, netto nytte  72  mrd. 2016-kroner og netto nytte pr. investert
krone  1,40

Sykkelveinett

-  Nytt sykkelvegnett og nytt bompengesnitt bedrer sykkelens konkurranseforhold til bil

°  Ferdigstillelse av sykkelplanens fase 1 (et ferdigstilt nett på  280  km) kan gi mellom 9

og 18 prosent flere sykkelturer i Oslo. 66 prosent av de nye sykkelturene er
sykkelturer til Indre by. Når fase 2 (et ferdigstilt nett på 530 km) er ferdigstilt kan
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forvente mellom 13 og 29 prosent flere sykkelturer enn i dag, og de nye sykkelturene

er mer geografisk spredt enn i fase 1.

Fordelingsvirkninger

-  Flere berøres av de nye bomsnittene og det blir jevnere belastning for ulike deler av

byen. I dag er det ca. 50 % av dagens bilturer i Oslo som krysser ett eller flere
bomsnitt. Ved innføring av nye bomsnitt på bygrensen og indre bomring i  Oslo  vil 76

% måtte betale.

°  Nytt bomsnitt påvirker ulike trafikantgrupper omtrent på samme måte som i dag

-  Husholdninger med flere personer berøres i større grad enn enslige. Det er fordi det er

større sjanse for at en person fra en husholdning med flere personer passerer

bomringen enn at en enslig person gjør det.

-  Personer med middels/høy inntekt berøres i større grad enn de med lav inntekt

-  Arbeidsreiser berøres i større grad enn andre typer reiser

Ruters vurderinger av konsekvenser for kollektivtrafikken

-  Ca. 10 % økning i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

°  Økningen i kollektivtrafikk vil langt på vei følge samme geografiske mønster som

nedgangen i biltrafikken

-  Veksten i kollektivtrafikk vil utløse behov for økt busskapasitet

°  Med flere reisende blir det trangere på alle de skinnegående transportmidlene. Det

antas at jembanen og t-banen har tilstrekkelig kapasitet, og at servicenivået ikke vil bli

vesentlig svekket.
-  Trikken vil kunne bli overfylt flere steder. Den økte busskapasiteten vil til en viss grad

avlaste dette, men det er først når nye trikker er i drift at trikken vil kunne tilby et

akseptabelt servicenivå. Dette antas å kunne skje fra 2020.

-  Samlet effekt anslås til 46 millioner nye påstigende årlig

°  Mindre biltrafikk vil bedre framkommeligheten for buss og trikk. Dette vil ha en viss

positiv effekt, men effekten er ikke tallfestet.

Byrådet bemerker
Forslaget til nytt trafikantbetalingssystem og konsept for nye bomsnitt er en oppfølging av

revidert avtale fra i fjor, der partene var enige om at dette skulle utredes. I vurderingen av nytt

trafikantbetalingssystem er takstsystemet og provenyet fra revidert avtale lagt til grunn.

Gjennomføring av avtalen er et sentralt tiltak i Oslos klimabudsj ett. Nytt takstsystem og nye
bomsnitt vil gi reduksjon i biltrafikken, en bedring av luftkvaliteten og reduksjon i

klimagassutslipp. Det er likevel nødvendig med supplerende tiltak for å nå kommunens

målsetting om 20 % reduksjon i biltrafikken i løpet av 2019. Nytt takstsystem og nye

bomsnitt vil videre motivere til raskere utskifting av bilparken til mer miljøvennlige kjøretøy.
Dette bidrar igjen til å bedre luftkvaliteten og redusere klimagassutslippene. Beregningene

viser imidlertid at det fortsatt forventes overskridelser av NO; i noen områder i byen.

Kollektivtrafikken vil øke, og det er fortsatt et visst potensiale for vekst innenfor dagens
system, men med en supplering med buss. Utbyggingen av ny infrastruktur for sykkel bedrer

konkurranseevnen mot bil, spesielt i indre by, og gir et potensiale for økt sykkeltrafikk.

Innføringen av nye takster og bomsnitt er forsinket i forhold til revidert avtale fra juni i fjor.
Det arbeides nå for at det andre trinnet kan innføres 01.03.2019 og det tredje 01.03.2020.
Det er viktig at innføringen av nytt takstsystem og nye bomsnitt ikke forsinkes ytterligere.

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjør sitt for at gjennomføringen ikke skal

forsinkes, og byrådet forutsetter at staten også gjør sitt for å holde fremdriften.

Regjeringen la 05.04.2017 frem proposisjonen om revidert Oslopakke 3, Oslopakke 3  -
revidert avtale for perioden 2017-2036 og forslag til nytt takstsystem med miljø- og
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tidsdifferensierte bompengetakster (Prop. 86  S  (2016-2017). Saken behandles i Stortinget 19.

juni.  I  proposisjonen sier Samferdselsdepartementet følgende:

Samferdselsdepartementet legger  i denne proposisjonen  fram forslag til Stortinget om å

forlenge innkrevingstiden for Oslopakke  3  til 2036, samt til å innføre nytt takstsystem med

tids- og miljødíflerensierte bompengetakster i eksisterende bompengering i Oslo  med planlagt

start  1.  oktober  201 7. Dette tilsvarer trinn  I i den Iokalt  reviderte avtalen. Departementet vil

komme tilbake til Stortinget med trinn 2 og 3  når de nødvendige avklaringeneforeligger.

Lokale vedtak i berørte kommuner og fylkeskommuner om bompengetakster og plassering av

nye bomsnitt, må foreligge før det legges frem en proposisjon til Stortinget.

Byrådet vil komme tilbake til bystyret med en sak om konkret plassering av nye bomsnitt,
slik at denne kan behandles i bystyret i løpet av 2017.

Vurdering av sakens konsekvenser for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fritak for passeringer i bomringen for personer med parkeringstillatelse for
forflytningshemmede og brikke opprettholdes.

Lover og regelverk, tidligere vedtak

Bystyret behandlet 22.06.2016 sak 198/16, Oslopakke 3-avtale 2017-2036 og

handlingsprogram 2017-2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Foreslåtte takstsystem vil gi et årlig brutto bompengeproveny på 4,5 mrd. kroner mot 2,8 mrd.

med dagens bompengeordning.

Statens vegvesens foreløpige anslag på investeringskostnader for nye bomstasjoner er på ca.

350 mill. kroner. I forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 for 2018-2021 er det foreslått
avsatt 100 mill. kroner i 2018 og 250 mill. kroner i 2019. Et grovt anslag på økte

driftsutgifter, basert på erfaringstall, er 15-20 mill. kroner pr. år. Statens vegvesen vil se

nærmere på investerings- og driftskostnadene i det pågående arbeidet med planlegging og

anskaffelse av nye bomstasjoner.

Et bompengesystem med enveis innkreving av bompenger, vil gi lavere investerings- og

driftskostnader. Enveis innkreving i Osloringen og indre ring gir dårligere måloppnåelse for
Oslopakke 3 på biltrafikken, og det ble derfor valgt å gå videre med toveis innkreving.

Byrådet innstiller til bvstvret å fatte følgende vedtak:

Oslo kommune slutter seg til Tilleggsavtale av 13.06.2017 til Revidert avtale Oslopakke 3 for

perioden 2017-2036 av 05.06.2016, jf. vedlegg 1.

Byfådemn- 15JUN2[]17 i « '
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1. Tilleggsavtale av 13.06.2017 til Revidert

avtale Oslopakke 3 for perioden 2017-2036 av

05.06.206
2.  Forslag til nytt trafikantbetalingssystem,

foreløpig rapport, Cowi mai 2017

3. Beregninger luftkvalitet, NILU

4. Effekter av nytt sykkelveinett, Urbanet

analyse mai 2017.

5. F ordelingsvirkninger av forslag til nye

bomsnitt i Oslo, Urbanet analyse mai 2017

6. Konsekvenser for kollektivtransporten av nytt

trafikantbetalingssystem, Urbanet analyse mai

2017
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