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VEDLEGG 2 

 

Status trafikk og inntekt   
 

I dette notatet presenteres status for trafikk og inntekt for Bymiljøpakken ut juli 2020. Det vil bli 

en egen sak med presentasjon om emnet i neste styringsgruppemøte, som vil gå grundigere inn i 

tematikken. 

 

Totale inntekter januar t.o.m. juli 

- 2019: 526 mill. 

- 2020: 489 mill. 

Inntektene viser en nedgang på rundt 37 millioner, eller 7 prosent så langt i år sammenlignet 

med i fjor. Inntektene for i fjor og i år er ikke helt sammenlignbare ettersom inntektsgrunnlaget er 

endret gjennom fjerning av rushtidsavgift og fjerning av fritak for nullutslippskjøretøy. Derfor er 

inntekter satt opp mot budsjett en mer relevant sammenligning. 

 

Inntekter satt opp mot budsjett 

Prognose for 2020 er 910 mill. Tabellen under viser årets inntekter mot budsjett. Budsjettet er 

laget med utgangspunkt i hvordan inntektene fordelte seg prosentvis gjennom fjoråret. 

Koronasituasjonen påvirker inntektene negativt fra og med mars, men som tabellen under viser 

er inntektene i ferd med å stabilisere seg. Avviket for juli er to prosent fra budsjett. Totalt avvik 

opp mot budsjett er avrundet rundt 19 millioner, som tilsvarer rundt 3,5 % avvik. 

 
 

Den ekstraordinære situasjonen rundt korona gjør at det er vanskelig å sammenligne månedene 

fra mars og utover. Inntektene fra de to første månedene i år, tyder imidlertid på at prognosen for 

2020 (uten korona) er konservativ.  
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Grafen under viser at inntektene på nåværende tidspunkt nærmer seg budsjett, og fjoråret. En 

eventuell oppblomstring av korona kan påvirke inntektene negativt igjen. 

 

 

 

 

 

I forbindelse med nytt bompengeopplegg er nye forutsetninger lagt til grunn. Bakgrunnen for 

disse er vedlagt i et eget vedlegg (Finansieringsberegninger for Bymiljøpakken). Forutsetninger for 

inntekt pr. måned var tidligere hentet fra Prop 47s, og var forventet flat 137 mill. kr. pr. måned. 

Nye prognoser legger til grunn 910 mill. kr. i bompengeinntekt i 2020, og stigende fremover. 

Dette gir en gjennomsnittsinntekt lik 75,8 mill. pr. måned i år. Bymiljøpakken har valgt å avvike 

fra gjennomsnittsberegningen og bruker heller reisemønster som i fjor for budsjettgrunnlaget. 

Dette gir et varierende månedsbudsjett. 
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Trafikk og inntekt så langt i år gjennomsnittsinntekten per passering øker fra prognosen 12,0 opp 

til 12,6 for de tre siste månedene. Elbilandelen er svakt synkende. 

 

 

 

ÅDT viser en liten vekst i januar og februar, en skarp reduksjon i koronamånedene mars, april og 

mai, og en gradvis normalisering gjennom juni og juli. Tabellen under viser ÅDT og inntekt per 

måned. 

 


