Status trafikk og inntekt
Vi har mottatt oppdaterte rådata fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom
bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status så langt i år, inkludert august.
Akkumulerte inntekter januar t.o.m. august
-

2019: 609 mil.
2020: 562 mill.

Inntektene viser en nedgang på 47 millioner, eller rundt 8 prosent så langt i år sammenlignet
med i fjor. Inntektene fra i fjor og i år er ikke helt sammenlignbare ettersom inntektsgrunnlaget er
endret gjennom fjerning av rushtidsavgift og innføring av halv takst for nullutslippskjøretøy.

Grafen viser månedlige inntekter for 2019 og 2020.
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Inntekter satt opp mot budsjett
Siden inntektene fra i fjor og i år ikke er helt sammenlignbare, er inntekter satt opp mot budsjett
sannsynligvis en mer relevant sammenligning. Etter en stigende trend de siste månedene, der
inntektene nærmet seg budsjett, økte avstanden igjen i august. I utgangen av måneden lå
akkumulerte inntekter 26 mill. kr. under forventet inntekt. Dette gir et avvik på 4,4 prosent.
Tabellene under gir en oversikt over inntekt og budsjett (mill. kr.).
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Budsjetterte inntekter for 2020 (910 mill. kr.) er fordelt likt per måned som i 2019.

I forrige notat ble det vist til at trenden på inntektene nærmet seg budsjett og fjorårets inntekter.
Grafen nedenfor viser derimot at denne trenden ble brutt i august.

Trafikk og fritak
Gjennomsnittsinntekten ligger stabilt rundt 12,5 kr. Dette er noe over prognosen til Statens
vegvesen. Elbil-andelen har siden innføring av halv takst for elbil ligget under prognose. Om dette
skyldes endring i takstopplegg, koronaeffekt eller ny beregningsmetode for andel, er usikkert.
Fritakspasseringene ligger alle med god margin under prognose.
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Årsdøgntrafikk (ÅDT)
ÅDT gjennom bomstasjonene totalt sett viste gradvis normalisering etter fallet i mars og april,
Augusttallene viser imidlertid en svekkelse sett opp mot fjoråret. Reduksjonen i trafikk fra i fjor til
i år er på ca. 9 prosent.

Oppsummering så langt i år
Ved utgangen av august ligger akkumulerte bompengeinntekter i Bymiljøpakken 26 mill. kr. under
budsjett. Endret bompengeopplegg og effekter fra pandemien er sannsynligvis hovedårsakene til
avviket.
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