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Videreføring av Bypakke Nedre Glomma 

 

Vi viser til dialog med Statens vegvesen angående gjennomgang av porteføljen til Bypakke 

Nedre Glomma fase 2 for i større grad å tilfredsstille kravene i bompengeavtalen fra 2019. 

Bypakke Nedre Glomma har bl.a. bedt staten om en avklaring på om det kan legges til grunn 

en lokal egenandel på 15 prosent i økonomiske beregninger for videreføringen av fase 2 og 

benyttes 20 års innkrevingsperiode i planleggingen av videreføring til neste fase. 

 

Samferdselsdepartementet mener Bypakke Nedre Glomma har gjort en god jobb med å 

tilpasse fase 2 av bypakken til kravene i bompengeavtalen fra 2019. Flere prosjekter er tatt 

ut og pakken er nå redusert med om lag en fjerdedel – fra ca. 12 til ca. 9 mrd. kr. Disse 

grepene har gjort at den lokale egenandelen har økt til om lag 15 prosent. Dersom ytterligere 

tiltak og prosjekter tas ut for å øke den lokale egenandelen, vil dette kunne svekke den 

samlede måloppnåelsen i pakken.  

 

Samferdselsdepartementet legger på denne bakgrunn opp til at: 

 

• Bypakke Nedre Glomma gis aksept for en lokal egenandel på (minimum) 15 prosent. 

For prosjekter som vedrører både riksvei og fylkesvei skal bare fylkesveiandelen 

inngå i beregningen av lokal egenandel. 

• Bypakke Nedre Glomma gis anledning til å legge opp til en bompengeperiode på 

inntil 20 år, dersom dette ikke fører til lavere måloppnåelse eller uforholdsmessig økte 

kostnader. 
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Side 2 
 

Departementet legger for øvrig til grunn at prosjektet Ny bru over Glomma i Fredrikstad er et 

fylkeskommunalt prosjekt og må inngå som en del av prosjektene det skal beregnes 

egenandel av.  

 

Vi ber om at Statens vegvesen på egnet måte gjør lokale parter i Nedre Glomma kjent med 

innholdet i dette brevet. 
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