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Inntekter

Vi har hentet ut oppdaterte data fra Ferde om trafikk, inntekt og fritakspasseringer gjennom
bomstasjonene i Bymiljøpakken. I dette notatet presenteres status for mai.
Faktiske inntekter mot budsjett i mai:
-

Budsjett:
Faktisk inntekt:

78 mill. kr
79 mill. kr

Bompengeinntektene i 2022 er i ny prognose beregnet til brutto 851 mill. kr.
Sesongvariasjonene i 2019 er lagt til grunn for inntektsandel per måned.

Bompengeinntektene ble justert i ny prognose i forbindelse med handlingsprogrammet. I
handlingsprogrammet ble også 2022 inntatt. Denne prognosen resulterer i at tidligere
rapportert forventet inntekt for januar og februar avviker fra oppdatert prognose.
Status per mai 2022, viser at det er opparbeidet et positivt avvik fra de forventede
bominntektene i år på om lag 23 millioner kroner.
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Trafikk og fritak

I prognose (Byvekstavtalen) tas det ikke hensyn til sesongvariasjoner i ÅDT og inntekt. Direkte
sammenligning kan derfor være noe misvisende.

Gratis passeringer: Andel innenfor timesregelen og passeringstak ligger noenlunde på
prognose. Avskrivninger har siden mai 2021 sunket til null, og andre fritak er under halvparten
av prognose.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) er stigende, og nærmer seg 2019-nivå.
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Elbilandelen har økt med omtrent 7 prosentpoeng fra januar 2021 til mai i år, og utgjør nå 26,6
prosent av alle passeringene i bomsnittene.
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Scenario knyttet til vekst i elbilandel
Andel elbiler per mai er 26,6 prosent. I et finansieringsperspektiv vil økende elbilandel
fremover være en utfordring – endring i kjøretøymiksen gjør at stadig flere biler betaler halv
takst og dermed påvirkes bompengeinntektene og det økonomiske handlingsrommet i
porteføljen. Under følger et diagram som viser mulige endringer i forventet inntekt fra
bompenger i Bymiljøpakken ved en estimert lav, middels og høy vekst i elbilandel. Alle
scenariene tar utgangspunkt i at gjennomsnittstakst ikke opprettholdes.

Gjennomsnittstakst
Fra høyeste nivå i august 2019, sank gjennomsnittstaksten fra 13,1 kr til 11,8 kr i desember 2021 en nedgang på nærmere 10 prosent. Fra 1. januar 2022 ble bompengetakstene i
bomstasjonene på Nord-Jæren justert etter konsumprisindeksen (KPI), til 24 kroner for
ordinære kjøretøy uten avtale. Gjennomsnittsinntekt per passering i mai er kr 12,1.
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Fra 1. juli blir bompengetakstene i bomstasjonene på Nord-Jæren justert etter
konsumprisindeksen (KPI). Takstene blir justerte med grunnlag i takstvedtaket vedtatt av
Vegdirektoratet 12.05.22. Ordinære takster for personbiler uten AutoPASS-avtale økes med én
krone til 25 kroner og ordinære takster for tunge kjøretøy økes med to kroner til 62 kroner.

Felles timesregel med Hundvågtunnelen

I februar 2021 startet innkrevingen av bompenger for Ryfast. Felles timesregel med
Hundvågtunnelen i Ryfast har som konsekvens at bompengeinntekter som blir generert ved
passering både i Hundvågtunnelen og i en stasjon i Bymiljøpakken innenfor en time, tilfaller
Ryfast.
Det er i finansieringsberegningen i Byvekstavtalen lagt til grunn 45 mill. kr i årlig kompensasjon
til Ryfast-prosjektet.
Kompensasjon til Ryfast-prosjektet er beregnet til omtrent 3 mill. kr. i mai.
Det er bompengeselskapet Ferde som beregner kompensasjonen og gjør månedlig
avstemming. Kompensasjonen føres som en inntekt for Ryfast og som en kostnad for
Bymiljøpakken. Det er sendt ut eget notat som beskriver modellen for utregning (Brev
Vegdirektoratet - beregningsmodell Bymiljøpakken-Ryfast).
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Likviditet og driftsregnskap
-

Bankbeholdning pr. 31.05.22 er kr. 1 207 577 936

Oppdatert oversikt med mai-tallene:
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