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Utbredelse - bompengestasjoner



Får NLFs medlemmer betalt for 

bompengeutgiftene - utover det 

som er avtalt på forhånd?

Resultater fra 

medlemsundersøkelse 

våren 2016



Betaler kunden for bompengeutgiftene 

utover det som er avtalt?

1 av 3 kunder betaler aldri bompenger  utover det avtalte, 

mens 1 av 2 alltid gjør

n=1178



Ingen forskjell på private og offentlige kunder

Spørsmål: Betaler kunden for bompengeutgiftene utover 

det som er avtalt på forhånd?



Kunder innen tank/bulk/ADR og landbruk 

betaler oftest – langtransport sjeldnest

Spørsmål: Betaler kunden for bompengeutgiftene utover 

det som er avtalt på forhånd?



69 % av de kundene som ikke betaler (51%), 

gjør det ikke fordi det er/er ikke avtalt …

Spørsmål: Hvorfor betaler ikke kunde for bompengeutgiftene 

(helt eller delvis)



Oppsummering: sikre dekning av 

bompengeutgiftene gjennom avtaler og 

kontrakter – transportkjøper skal betale!

Nå Framtid



Er kostnadsindeksen til hjelp?



Kostnadsindeks for lastebiltransport (KIL)

En indeks er et sammensatt statistisk mål som sammenfatter flere 

variabler. Variablene som inngår i en indeks kalles indikatorer.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter

og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger 

etterspør. 

Kostnadsindeks for lastebiltransport (KIL) er et mål for kostnadsnivået

til innsatsfaktorene og viser kostnadsutviklingen på lastebiltransport som 

transportkjøpere etterspør. 

KIL viser et vektet nivå av de samme målte variablene over tid.

De målte variablene har samme datakilde hver gang.

https://no.wikipedia.org/wiki/Variabel
https://no.wikipedia.org/wiki/Indikator
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Prisniv%C3%A5&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Konsum
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Prisniv%C3%A5&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Konsum


Kostnadsindeks for lastebiltransport

% endring pr år 2002 - 2016



Kostnadsindeks for lastebiltransport

% endring pr måned i 2016



KIL og KPI - utvikling 2009 - 2016



Kostnadsindeks for lastebiltransport (KIL)

Kjøretøygruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kostnadsgruppe

Lønn og sosiale

Reparasjon- og service

Drivstoff

Dekk

Administrasjon

Forsikring

Ferje- og bom

Kapital

Totalindeks

Totalindeks u/ferge/bom

10 kjøretøygrupper

x

8 kostnadsgrupper

=

80 delindekser

+

Totalindeks pr kjøretøygruppe med/uten 

ferje- og bom

= 100 indekser pr mnd

12 ganger pr år

Januar 2009 = 100



Kostnadsindeks for lastebiltransport (KIL)



KIL – Delindeks ferjekostnader og bompenger

Hvor ofte endre indeksene seg?



KIL – Delindeks ferjekostnader og bompenger

Prisrapportering fra 8 ferjestrekninger og 3 bompengeselskap

5 ferjestrekninger:

- Moss-Horten

- Molde-Vestnes

- Hareid-Sulesund

- Stavanger-Tau

- Flakk-Rørvik

3 bomselskap:

- Bomring Oslo

- Bomring Bærum

- Bomring Bergen

3 utenlandsferjer:

- Oslo-Kiel

- Oslo-København

- Sandefjord-Strømstad

Delindeks for 

fergekostnader  

og bompenger

Oslo og Bærum



KIL – Delindeks ferjekostnader og bompenger

Oppsummering
• Geografisk betingede kostnader

• Indeksen fanger ikke opp etablering av nye bomstasjoner, eller takstøkninger i andre 

bomstasjoner enn de som er i indeksgrunnlaget (samme datakilde hver gang)

• Indeksen påvirkes av takstøkninger på ferjer (inn/utland)

• De som ikke kjører i bommer eller benytter ferjer, og bruker indeksen med bom/ferje, får nyte 

godt av takstøkninger uten å få kostnaden

• Ferjekostnader og bompenger er egentlig forutsigbare kostnader, i alle fall i en 1 – 2 års 

horisont – de endrer seg sjeldent, og forutsigbart (varsling og alltid økning)

• Ferjekostnader og bompenger er relativt lite del av de totale kostnadene (0,5 – 4 %), men 

marginen er også små …., derfor viktig å sikre dekning av de reelle utgiftene til bom og ferje

Anbefaling:
• Avtal på forhånd hvordan bompenger håndteres – på den ene eller andre måten

• Krev/få aksept for å bruke KIL uten ferjekostnader og bompenger ved prisregulering i 

avtaleperioden

• Krev/få aksept for å få ferjekostnader og bompenger regulert særskilt (faktiske endringer)

IKKE glem fokus på de resterende 96 % til 99,5 % - som endrer seg mye og ofte !!



Fra januar 2017 kommer KIL som PDF


