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Behandlingen i kommunene 

• Samtlige kommuner har avgitt uttalelse til 
bompengesøknaden. 

• Samtlige kommuner har gitt sin tilslutning til 
foreliggende bompengesøknad og at den blir 
sendt til godkjenning. 

• Noen «bør»-merknader som vurderes videre. 

• Noen få betingelser. 

• Samtlige kommuner mener at statens andel 
bør økes. 



Behandlingen i kommunene 

• Det foreslåtte rentenivået bør reduseres til 
markedsnivå. 

• Innbyggerne må i minst mulig grad bli belastet 
når kommunale tjenester og tjenester i 
kommunesentrene skal oppsøkes. 

• Anlegget må utbygges kontinuerlig frem til 
ferdigstillelse. 



Noen viktige merknader…… 

• Midtre Gauldal: Bomstasjon Korporals bru 
flyttes til Fossum bru. Innbyggerne sør for 
Fossum gis anledning til å søke om fritak etter 
gjeldende regler. Utredes videre. 

• Melhus: Ekstra bomstasjon på Jaktøysletta i 
tillegg til de øvrige tre for å lette 
passeringskostnadene. Utredes videre. 



Noen viktige merknader…… 

• Rennebu: Bomsnittet Storpynten bør vurderes 
nærmere av hensyn til innbyggerne i Ulsberg-
området, evt annen kompensasjon ved 
iverksetting 2022. Utredes videre. 

• Tiden frem til 2022: Bør søkes etter 
finansieringsløsninger der belastningen på 
trafikantene blir redusert og for å unngå at 
grunnlaget for bosetting langs veien svekkes.  

• Oppdal: Avgiftsnivået og belastningen blir drøy i 
slutten av perioden. Brukerfinansieringen bør 
reduseres. 



Vedtak i Samferdselskomitèen. 

• Tilslutning til bompengesøknaden med en 
kostnadsramme på 7 mrd. kr. 

• Tilslutning til finansieringsopplegget med minst 50% 
stat og maksimalt 50% bompenger og med 
innkreving parallelt med anleggets fremdrift. 

• Tilslutning til prinsippene for plassering av 
bomstasjonene, samt satsene ved den enkelte 
stasjon i tråd med søknaden. 

• Anlegget må bygges ut kontinuerlig med sikte på 
ferdigstillelse i 2025. 



Hva skjer fremover? 

• Regjeringen arbeider med NTP. Hovedsak: 
Rammene i perioden. Fremlegges etter påske. 

• Etter fremleggelsen arbeide for merknader til 
stortingsbehandlingen. Særlig opposisjonen. 

• Tett dialog med transportkomiteens 
medlemmer. 

• Kortfilmen viktig. 



Hva skjer fremover? 

• Vedtak i fylkestinget. 

• Detaljert bompengesøknad. SVV/Rambøll. 

• Trafikknotat. SVV/Rambøll. 

• Detaljert bomstasjonsplassering. 
SVV/Rambøll. 

• Finansieringsberegninger. SVV. 

• Foreløpig møte med Vegdirektoratet. 

• Evt aksept fra kommunene. 



Hva skjer fremover? 

• Møte med Vegdirektoratet. 

• Formell oversendelse til VD for vurdering. 
Søker: Sør-Trøndelag fylkeskommune/ 
Trøndelag bomveiselskap i mai.(Avklaring 
bomveiselskap?) 

• Behandling/godkjenning i VD mai/juni. 

• Garantibehandling i STFK juni (FU/FT). 

• Prop.tekst fra VD til SD juni. 



Hva skjer fremover? 

• Behandling/godkjenning i SD 
august/september. 

• Stortingsbehandling av prop. i januar 2014 
(svært ambisiøst). 

• Bommer Soknedal og Håggå, desember 2014. 

• Anlegg Soknedal, november/desember 2014. 



Hva er ellers gjort? 
 

• Flere møter med stortingspolitikere fra både 
posisjon og opposisjon. 

• Møter med Marit Arnstad. 

• Møter i næringsforeninger og i formannskap 
og kommunestyrer. 

• Filmen, både «langfilmen» og kortutgaven. 

• Flere møter i styringsgruppen.  

• Mye presseomtale. 



Hva med NTP? 

 

• Det er to viktige mål for oss i NTP…… 

 

• Startbevilgning for Soknedal 2014. 

 

• Kontinuerlig utbygging. Bindinger for fremdrift 
og tempo. 


