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Finansiering av fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. 

 

Innstilling fra fylkesdirektøren 
 

1. Fylkeskommunen ønsker å utnytte tilgjengelige midler fra Nye veier for å redusere 

bompengebelastningen ved bygging av fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. For å innfri kravet fra 

Nye Veier AS om trafikkpåsetting på strekningen Rugtvedt – Findal innen 1. november 2024, 

må det foreligge en godkjent finansieringsløsning for prosjektet i Stortinget senest høst 

2022 slik at byggingen kan starte opp. Av hensyn til behovet for rask framdrift fremmes fv. 

353 som et strekningsprosjekt med en egen bompengefinansiering.  

2. Fylkeskommunen bidrar med en egenandel til prosjektet på 34 mill. kr (2021-kroner). Det 

forutsettes at Bamble kommune følger opp statlige og regionale føringer for areal- og 

transportutviklingen i byområdet og ny bystrategi uavhengig av deltakelse i Bypakke 

Grenland. 

3. Utbyggingen av fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen finansieres som vist i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune sitt faglige grunnlag, versjon datert 9. november 2021.  

4. Det legges til grunn om lag 15 års etterskuddsinnkreving i en bomstasjon med tovegs 

innkreving på ny fv. 353 ved Hafraker som vist i faglig grunnlag. Dagens fv. 353 stenges ved 

Hafraker. 

5. Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten per passering skal være 22 kroner (2021-

prisnivå). Det tas utgangspunkt i at dette vil svare til en grunntakst på 24 kroner for 

takstgruppe 1 og 72 kroner for takstgruppe 2, basert på gitte forutsetninger om 

trafikksammensetning. Gjennomsnittstaksten reguleres i takt med prisstigningen, og 

grunntakstene tilpasses denne.  

6. Takst- og rabattordninger er forutsett å følge gjeldende takstretningslinjer. Det blir lagt opp 

til følgende rabatt- og fritaksordninger for kjøretøy med brikke og gyldig avtale:  

a. Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt  
b. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær 

takst fratrukket brikkerabatt. 
c. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 passerer gratis.  
d. Det innføres et passeringstak på 40 per kalendermåned for takstgruppe 1.  



e. Øvrige fritak for betaling i samsvar med gjeldende takstretningsliner, grunntakstene 
tilpasses denne.  

7. Bompengeprosjektet legges inn som et prosjekt i et heleid datterselskap under Vegfinans 
AS, prosjektselskapet Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS.  

8. Vestfold og Telemark fylkeskommune yter et ansvarlig lån til Vegfinans AS på 125.000,- kr til 
bruk som aksjekapital ved stifting av prosjektselskapet.  

9. Den fylkeskommunale andelen, om lag 124 mill. kr, finansieres med mva-kompensasjon på 
om lag 90 mill. kr og lån 34 mill. kr (2021-kroner).  

10. Kostnadsøkning som overstiger 10 prosent utover prisstigning blir dekket av Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Kostnadsreduksjon på mer enn 10 prosent forutsettes delt 
mellom partene.  

11. Vegfinans fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen AS skal gjennomføre finansiering av 
bompengeprosjektet gjennom interne lån fra Vegfinans Vestfold og Telemark AS, som eier 
alle aksjer i selskapet. Vegfinans Vestfold og Telemark AS, et heleid datterselskap av 
Vegfinans AS, skal stå for ekstern finansiering av prosjektet.  

12. Vestfold og Telemark fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt 
låneopptak for Vegfinans Vestfold og Telemark AS, begrenset oppad til 420 mill. kr for lån til 
finansiering av Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS. 

13. Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til 
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir 
følgelig 462 mill. kr.  

14. Garantien omfatter også inngåtte sikringsavtaler tilknyttet prosjektets lånefinansiering. 
15. Vestfold og Telemark fylkeskommune garanterer samtidig ved selvskyldnerkausjon for 

Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS sin gjeld overfor Vegfinans Vestfold og 
Telemark AS begrenset oppad til det samme beløp.  

16. Vestfold og Telemark fylkeskommune har rett til å sikre garantiene med 1. prioritets pant i 
Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS rett til å innkreve bompenger, med tillegg av 10 
prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 
omkostninger. 

17. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra 
Vestfold og Telemark fylkeskommune i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 
15 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal 
garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes § 3. Samlet garantitid blir, inkludert 
byggeperioden, på inntil 24 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med 
rekvisisjoner fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. For å redusere garantistens 
økonomiske risiko, kan Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS ved sviktende økonomi, 
søke en økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 prosent og en forlengelse av 
bompengeperioden med inntil 5 år.  

18. Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt garantiansvar reduseres i takt med den faktiske 
nedbetaling av Vegfinans Vestfold og Telemark AS og Vegfinans fv. 353 Rugtvedt- 
Surtebogen AS sin gjeld. 

19. Om garantien kommer til anvendelighet frasier Vestfold og Telemark fylkeskommune seg 
muligheten for regresskrav som går utover prosjektselskapets innkrevingsrett. 

20. Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets 
godkjenning etter kommuneloven § 14-19 første ledd. 

 
 

 
 



Bakgrunn og saksgang 
Ny fv. 353 i Bamble kommune har lenge vært et ønsket prosjekt for å bedre fremkommeligheten for 
næringstrafikken og for å avlaste dagens vei. Bamble kommune vedtok reguleringsplan for 
strekningen Rugtvedt - Surtebogen (Gassveien) i november 2020. Reguleringsplanleggingen er, med 
forankring i gjeldene Nasjonal transportplan, finansiert av Nye Veier AS og Bamble kommune. 
 
Prosjektet ble ytterligere aktualisert gjennom økte statlige bevilgninger i årets statsbudsjett, og 
våren 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale med Nye Veier AA som sikret I tillegg er det 
forespeilet et anleggsbidrag fra Nye Veier AS på 44 mill. kr (2018-kroner).  Disse bidragene er likevel 
ikke tilstrekkelige til å fullfinansiere veien. I mars og april behandlet Bamble kommune og Vestfold 
og Telemark fylkeskommune sak om mulige finansieringsløsninger for fylkesveg 353 Rugtvedt – 
Surtebogen (Gassveien) (FT 37/21). Fylkestinget vedtok at arbeidet med det faglige grunnlaget til 
lokalpolitisk sluttbehandling av bompengeprosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen som 
enkeltprosjekt skulle startes opp.  
 

Fylkestinget vedtok videre i april at Gassveien skulle utredes som en del av ny prosjektportefølje 
ved videreføring av Bypakke Grenland. Dette alternativet omtales i saken.  
 
Det faglige grunnlaget er utarbeidet med bistand fra Statens vegvesen, og det har vært dialog med 
Vegdirektoratet underveis i prosessen. Det faglige grunnlaget er lagt ved saken. Vegdirektoratet har 
imidlertid ikke vurdert trafikktall og bompengeberegningene før utsendelsen. Dette betyr at det kan 
komme spørsmål fra vegdirektoratets side i neste runde, noe som kan bety ny runde med 
lokalpolitisk behandling. Denne risikoen var også til stede før Samferdselsdepartementet la om 
prosessbeskrivelsen for bompengeprosjekter på fylkesvei sommeren 2021. Det vil uansett være en 
viss risiko for dette også med den nye prosessen, selv om ny prosess for håndtering av 
bompengesaker antagelig er laget for å minimere sjansen for dette. Dersom det kommer ytterligere 
informasjon fra Vegdirektoratet før saken blir behandlet, så vil dette bli ettersendt eller eventuelt 
lagt frem i møtet. 
 
Saken legges frem for fylkesutvalget som innstiller for fylkestinget. Fylkestinget fatter endelig 
vedtak i saken. Saken legges frem for Hovedutvalg for samferdsel som avgir uttalelse. 
 
Bamble kommune vil også behandle sak om Faglig grunnlag til lokalpolitisk sluttvedtak på 
finansiering. Saken skal behandles både i formannskapet og i kommunestyret den 18. november 
2021.  
 
 

Saksopplysninger 
Ny fv. 353 i Bamble kommune er hovedforbindelsen mellom Bamble og Skien på vestsiden av 
Frierfjorden, og er veiforbindelsen til nasjonalt og regionalt viktige industriområder på bl.a. Rafnes, 
Rønningen og Skjerke. Veien er også viktig for lokaltrafikken i kommunen. Spesielt har strekningen 
Rugtvedt – Surtebogen dårlig standard, og er ulykkesutsatt. Store deler av strekningen mangler i 
dag tilbud til myke trafikanter. Framkommeligheten for tunge kjøretøy på dagens vei er svært 
redusert. Veien er smal, stedvis kun med bredde for ett tungt kjøretøy om gange. Dagen vei er også 
svingete, spesielt forbi Findal.  Å utbedre strekningen er derfor prioritert av både kommunen og 
fylkeskommunen.  
 



Prosjektet omfatter etablering av 3,9 km ny fylkesvei på strekningen Rugtvedt – Surtebogen, med 
veibredde 9 meter, inkludert skulder og forsterket midtoppmerking. Det er totalt 9 konstruksjoner 
langs parsellen, inkludert to bruer. Det bygges to nye kryss på parsellen ved Findal og Skjerke. I 
tillegg skal eksisterende avkjøring til Surtebogen oppgraderes noe med blant annet et kantstopp, 
samt at rundkjøring ved Rugtvedt må tilpasses et nytt kjøremønster. Videre vil etableres 
sammenhengende gang- og sykkelvei på strekningen. 
 
Ny vei går utenom Rugtvedt-området, og vil forbedre forholdene for beboere, myke trafikanter 
og for gjennomfartstrafikken, samt redusere de miljømessige ulempene.  
 
Det har i tiårsperioden 2011-2020 vært 18 ulykker på strekningen. Det er ingen alvorlig skadde i 

perioden. 16 personer har fått lettere personskader.  

Formålet med ny fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien) er å sikre en ensartet veistandard med 

utvidelse til to felt på hele strekningen, bedre fremkommeligheten for næringstrafikken, samt sikre 

god kontakt mellom E18 og industriområder. Videre er formålet å etablere en sammenhengende 

gang- og sykkelvei på strekningen, redusere ulykker og løse miljøproblemene langs eksisterende vei.  

Prosjektet er også en viktig del av forutsetningene for at næringsområdet Frier Vest skal øke sin 

attraktivitet. En opprustning av veien vil være et viktig bidrag for å skape attraktive forhold for 

industrietableringer.  

Bamble kommune er med i det regionale samarbeidet om areal, transport og klima i Grenland og 
kommunen omfattes av den regionale planen for samordnet areal og transport i byområdet (ATP 
Grenland). Bamble er ikke part i Bypakke Grenland fase 1, men kommunen inngår i den statlige 
byutredningen for Grenland som er statens grunnlag for forhandling om en byvekstavtale. 
Oppdatering av en langsiktig bystrategi er igangsatt som kunnskapsgrunnlag til revisjon av ATP 
Grenland. Dette er forankret i regional planstrategi 2020-2024 
 
Gassveien som prosjekt i Grenland er forankret i Konseptvalg utredning Grenland (KVU Grenland 
2010), Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP-Grenland, lokalt vedtak 2014), 
Byutredning Grenland (2018, revidert konseptvalgutredning) og mandat for forhandlinger om 
Byvekstavtale (lokalt vedtak 2019). 
 

Tidligere politisk behandling 

I mars og april behandlet Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune sak om mulige 
finansieringsløsninger for fylkesveg 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien) (FT 37/21). 
 
Fylkestinget fattet den 13. april 2021 følgende vedtak i saken:   
 

1. Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen/Gassveien er et viktig prosjekt for næringsutvikling og 
trafikksikkerhet i regionen. Prosjektet delfinansieres av bompenger for å kunne 
gjennomføres.  

2. For å avklare endelig finansering utredes to alternative finansieringsløsninger: 
a. Gassveien som et enkeltprosjekt  
b. Gassveien som del av ny prosjektportefølje ved videreføring av Bypakke Grenland  



3. Utarbeidelse av faglig grunnlag for Gassveien som enkeltprosjekt startes opp så raskt som 
mulig for å avklare om vegen lar seg finansiere som enkeltprosjekt før mulighetsstudien for 
videreføring av Bypakke Grenland skal behandles høsten 2021. 

4. Fremforhandlet avtale med Nye Veier AS om anleggsbidrag på 44 mill. kr (2018-kroner) 
forutsatt trafikkpåsetting parsell 1 Rugtvedt-Findal innen 1.11.2024 godkjennes. 

5. Fylkeskommunen setter foreløpig av inntil 35 millioner kroner til det videre arbeidet med 
Gassveien og det forskutteres midler til nødvendige utredninger i 2021. Endelig beslutning 
om total bevilgning av fylkeskommunale midler til dette prosjektet tas etter at arbeidet med 
å utrede de 2 alternative finansieringsløsningene er gjennomført. Eventuelle bevilgninger 
må sees i sammenheng med videreføring av Bypakke Grenland og en framtidig 
byvekstavtale. I prosessen må det avklares hvilke statlige krav som settes til lokal 
medfinansiering av strekningsvise bompengeprosjekter og bypakker. 

6. Fylkeskommunen anmoder om at Bamble kommune også bidrar med egenandel til 
realisering av Gassveien.  

7. Sykkelveiforbindelse mellom Rugtvedt og Frier Vest må vurderes i sammenheng med videre 
utvikling av industriområdet. 

 
 
Bamble kommune behandlet saken den 18. mars 2021, og vedtok følgende punkter:  
 

1. Gassveien er et viktig prosjekt for næringsutvikling og trafikksikkerhet i Bamble kommune, 
og i regionen. 

2. Prosjektet må delfinansieres av bompenger for å kunne gjennomføres. 
3. For å avklare endelig finansering må det i den videre prosessen følges to mulige alternative 

løp:  
a. Gassveien som et enkeltprosjekt med egen strekningsproposisjon 
b. Gassveien som del av ny prosjektportefølje ved videreføring av Bypakke Grenland 

4. Utarbeidelse av faglig grunnlag (bompengeutredning) for Gassveien startes opp så raskt 
som mulig. 

5. For begge finansieringsmodellene bør alternative nivå på bidrag fra fylkeskommunen og 
kommunen vurderes. 

6. Bamble kommune ber fylkeskommunen gjennomføre forhandlinger med Nye Veier AS for å 
sikre bruk av anleggsbidraget på 44 mill. kroner (2018-kroner), også ved en eventuell 
anleggsstart senere enn 2022. 

7. Utredningen av faglig grunnlag (bompengeutredningen) gjennomføres som et spleiselag 
med fylkeskommunen. Bamble kommunes andel finansieres ved bruk av driftsfond med 
inntil 350.000 kroner. 

8. Vurdere riksveg 36 i to løp via Porsgrunn/Skien og Rugtvedt. 
9. Gå i ny dialog med regjeringen. 

  
 
Alternative finansieringsløsninger 

Finansiering som en del av videreføring av Bypakke Grenland 
 
Innhold i og finansiering av en prosjektportefølje ved videreføring av Bypakke 
Grenland skal avklares gjennom en lokal prosess i 2021/2022. Partene i Bypakke Grenland 
behandler i oktober, november og desember 2021 en felles sak om «Videreføring av Bypakke 



Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til Stortinget». Vedtakene skal danne grunnlag 
for videre detaljering og beregninger av en prosjektportefølje med finansieringsløsning.  
 
Sak om «Mulige finansieringsløsninger for fylkesveg 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien)», ble 
som nevnt behandlet i mars og april i Bamble kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune 
(FT 37/21). I denne saken ble det beskrevet at det var et behov for å avklare om Gassveien skal 
finansieres som et enkeltprosjekt eller som en del av Bypakke Grenland i god tid før behandlingen 
av sak om «Videreføring av Bypakke Grenland – rammer for ny bystrategi og proposisjon til 
Stortinget». Dette har imidlertid ikke vært mulig da bompengeutredningen for Gassveien som et 
enkeltprosjekt ikke har vært klar før i november 2021. Videre er saken om videreføring av Bypakke 
Grenland på et overordnet nivå, slik at denne avklaringen likevel ikke er avgjørende for 
behandlingen av disse to sakene. 
 
Utvikling av porteføljen i en ny bypakke vil være en trinnvis prosess med økende grad av detaljering. 
Prosjekter som skal vurderes i den videre prosessen fram mot lokale vedtak i 2022 er:  

 prosjekter fra lokalpolitisk vedtatt mandat for forhandling om byvekstavtale  

 prosjekter fra Bypakke Grenland fase 1 som er delvis eller ikke gjennomført  

 nye prosjekter som i særlig grad bidrar til måloppnåelse 
 
Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen (Gassveien)er et aktuelt prosjekt i ny bypakke ved at det følger opp 
vedtatt mandat for byvekstavtale. Siden prosjektet er ferdig regulert kan det gjennomføres i første 
del av perioden dersom alle parter er enige om det ved lokale vedtak i 2022. 
 
For bypakker er det parallell bompengeinnkreving, det innebærer at finansieringen av prosjektet 
kan starte når bompengeinnkreving settes i gang for ny bypakke (forutsatt enighet om prioritering 
tidlig i perioden). Ved finansiering som enkeltprosjekt er det til sammenligning etterskudds 
bompengeinnkreving, og finansieringen starter først når prosjektet er ferdig bygget. 
 
Finansiering som et enkeltprosjekt 

Nytt kostnadsanslag og bedre trafikkgrunnlag 

Forhåndsvurderingen som ble gjennomført våren 2021 viste stort sprik i nødvendige takster 
avhengig av trafikkmengder og kostnader. Da saken var til anbefalte fylkesdirektøren to tiltak for å 
redusere usikkerheten; at det ble etablert et nytt tellepunkt som teller kontinuerlig (nivå 1- punkt), 
samt at det ble gjennomført et nytt kostnadsanslag. 
 
Nytt tellepunkt ble etablert, med kontinuerlige tellinger fra 1. mai 2021. 
 
Nytt kostnadsanslag ble gjennomført i mai 2021. Nytt anslag viste en økning i kostnadene på om lag 
100 mill. kr fra 2019 til 2021. Årsakene til kostnadsøkningen er sammensatt, men kan i stor grad 
tilskrives at det i nytt anslag er gjort en grundigere vurdering av grunnforhold, masseforflytning, 
grunnforsterkning, miljøtiltak, trafikkavvikling, og byggherrekostnader. I tillegg til kostnadsanslaget 
kommer midler knyttet til omlegging av vann og avløp, med delfinansiering fra Bamble kommune. 
 
 
 
 
 



Kostnader og finansiering 

 
Prosjektet, inkludert etablering av bomstasjon og omlegging av vann og avløp, er kostnadsberegnet 

om lag 584 mill. 2021-kr. Overslaget er gjennomført med den standardiserte metoden ANSLAG. 

Usikkerheten er beregnet til pluss/minus 10 prosent.  

Prosjektet har flere ulike finansieringskilder, inkludert statlige midler over statsbudsjettet, midler 
fra Nye Veier AS, fylkeskommunale midler og kommunale midler, i tillegg til bompenger. 
 
Av Nasjonal transportplan 2018-2029 fremgår det: «I forbindelse med Nye Veier AS sitt prosjekt på 
E18 Bamble, vil regjeringen legge vekt på å koordinere tiltakene på E18 med eventuelle tiltak på fv. 
353 «Gassveien».»  
 
Fylkestinget vedtok i april 2021 en avtale som sikrer totalt 44 mill. kr i anleggsbidrag, forutsatt 
trafikkpåsetting på strekningen Rugtvedt – Findal senest 1. november 2024.  
 
Av statsbudsjettet for 2021 fremgår det følgende i Post 65 – Tilskudd til fylkesveier: «Flertallet viser 
til budsjettavtalen mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, hvor fv. 353 Gassveien i Bamble 
kommune tildeles 75 mill. kroner for 2021. På bakgrunn av at fremdriften i prosjektet er usikker, og 
at behovet for midler vil strekke seg over flere år, foreslår flertallet at tilsagnsfullmakten for 2021 
for kap. 1320 Statens vegvesen, post 65 Tilskudd til fylkesveier, økes fra 100 mill. kroner til 175 mill. 
kroner.» 
 
I tillegg foreslås det et fylkeskommunalt tilskudd på 35 mill. kr (2022-kroner), samt et anleggsbidrag 
på 17 mill. kr og 23 mill. kr (2021-kroner) til oppgradering av VA-anlegg fra Bamble kommune.  
 
Tabellen under viser forslag til finansieringsplan for fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. 
 
 
Tabell 1: Forslag til finansieringsplan for fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen (2021-kroner).  

 2021 2022 2023 2024 2025 SUM 

Fylkeskommunale 

midler 

 34    34 

Mva-kompensasjon   27,9 44,9 17 90,4 

Midler fra Nye veier 12   36  48 

Statlige midler   71,5   71,5 

Kommunale midler   25 15  40 

Bompenger   135,6 165,1  301 

SUM finansiering 12 34 260 261 17 584 

Prosjektkostnad 12 34 260 261 17 584 

 
 
Bamble kommune vurderer i tillegg muligheten for en oppgradering av vann og avløp i området, 
men vil da yte en større egenandel som gjør at dette ikke vil føre til økte kostnader for prosjektet.   



 
Finansieringsberegninger og nødvendige takster 
Innføring av bompenger har en erfaringsmessig en avvisende effekt på trafikken. Som en del av det 
faglige grunnlaget/bompengeutredningen er derfor gjennomført transportmodellberegninger for 
ulike takstnivå for å se hvordan dette påvirker trafikken. Trafikkberegningene viser en relativt stor 
avvising som så er hensyntatt i bompengeberegningene. Bompengeberegningene viser imidlertid at 
prosjektet likevel lar seg finansiere som et strekningsprosjekt. 
 
Gjennomsnittstaksten er beregnet til 22 kr.  I gjennomsnittstaksten er ulike rabattordninger, 
månedstak m.m. hensyntatt. To-veis innkreving ligger til grunn. Skiltet takst er beregnet til 24 kr for 
personbiler (takstgruppe 1) og 72 kr for tunge kjøretøy (takstgruppe 2).  
 
Følgende rabatt- og fritaksordninger gjelder: 

 Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt ved bruk av brikke med gyldig avtale. Det gis 

ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2.  

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale betaler 50 % av ordinær 

takst fratrukket brikkerabatt. 

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 passerer gratis. Dette er i tråd med gjeldende føringer 

fra Samferdselsdepartementet.  

 Passeringstak for kjøretøy i takstgruppe 1 er satt til 40.  

Ved passeringstak på 40, innebærer det at kjøretøy i takstgruppe 1 med brikke  

og gyldig avtale betaler for maksimalt 40 passeringer á 19,2 kr, totalt 768 kr per  

kalendermåned, mens nullutslippskjøretøy betaler maksimalt 384 kr per kalendermåned.  

 
Alle rabatter forutsetter av bruk av elektronisk brikke knyttet til gyldig avtale. Takster, rabatter og 
andre forutsetninger for beregningene er nærmere beskrevet i det faglige grunnlaget (vedlegg 1).  
 
 
Videre framdrift  
Etter et eventuelt vedtak om gjennomføring av fv. 353 Gassveien som et strekningsprosjekt vil det 
utarbeides utkast til stortingsproposisjon som så oversendes Vegdirektoratet for kvalitetssikring.  
 
Forutsatt bindene lokalpolitisk vedtak tidlig høst 2021, vil tidligst mulige stortingsbehandling 
sannsynligvis være høsten 2022. Den videre prosessen med kvalitetssikring i Vegdirektoratet, 
behandling i Samferdselsdepartementet, og til slutt i Stortinget kan erfaringsmessig være noe 
uforutsigbar, og det må jobbes aktivt for å sikre en mest mulig smidig prosess og at 
stortingsbehandling i løpet av 2022. Dette for å kunne innfri krav knyttet til anleggsbidraget fra Nye 
Veier AS om trafikkpåsetting til 1. november 2024.   
 
Egenandel i bypakker 

 
Fylkestinget vedtok i april at «Fylkeskommunen setter foreløpig av inntil 35 millioner kroner til det 
videre arbeidet med Gassveien og det forskutteres midler til nødvendige utredninger i 2021. Endelig 
beslutning om total bevilgning av fylkeskommunale midler til dette prosjektet tas etter at arbeidet 
med å utrede de 2 alternative finansieringsløsningene er gjennomført. Eventuelle bevilgninger må 
sees i sammenheng med videreføring av Bypakke Grenland og en framtidig byvekstavtale. I 



prosessen må det avklares hvilke statlige krav som settes til lokal medfinansiering av strekningsvise 
bompengeprosjekter og bypakker. 
 
Gjennom regjeringens bompengeforlik fra august 2019 ble det innført krav om 20% 
fylkeskommunal og kommunal egenandel i bypakker. Samferdselsdepartementet har siden 
presisert at egenandelen på 20% skal beregnes av investeringskostnadene ekskl. mva. Det er også 
presisert at mva.-kompensasjon ikke kan telle som egenandel. Det betyr at minimumskrav om 
egenandel i en ny bypakke er avhengig av investeringsvolum på kommunal veg og fylkesveg.  
 
Årlig egenandel fra fylkeskommunen og kommunene i dagens Bypakke Grenland eksklusiv mva. er 
ca. 33 mill. kroner. Årlig egenandel i en fremtidig pakke med samme investeringsvolum på 
kommunal og fylkeskommunal veg som i dag som følger opp det statlige kravet om 20% egenandel, 
gir til sammenligning en årlig egenandel på ca. 38 mill. kroner. En grov beregning av den totale 
summen for egenandeler i en fremtidig bypakke og en langsiktig byvekstavtale i Grenland med en 
tidshorisont på 15 år gir om lag 1 mrd. kroner (0,6 mrd. og 0,4 mrd. i mva.-kompensasjon.)  
 
Det er per i dag ikke krav om fylkeskommunal egenandel på strekningsprosjekter, men ved et 
eventuelt krav om 20% egenandel vil dette utgjøre snaut 100 mill. kr (20% av 584 mill. kr ekskl. mva. 
på 15,4%) for fv.353 Gassveien isolert sett. 
 
Bypakke Nedre Glomma mottok imidlertid brev fra Samferdselsdepartementet i september i år, 
med aksept for 15% egenandel. Dette vil i så fall utgjøre om lag 74 mill. kr for fv.353 Gassveien 
isolert sett. 
 
 
Vegfinans sin finansieringsmodell 
I Vegfinans sin finansieringsmodell låner tre regionale finansieringsselskaper eksternt (for Vestfold  
og Telemark fylkeskommune er Vegfinans Vestfold og Telemark AS finansieringsselskapet).  
Finansieringsselskapene gir interne lån til prosjektselskapene som er priset basert på den oppnådde  
eksterne renten inkludert rentesikringer. Dette vil gi prosjektselskapene under det enkelte  
finansieringsselskapet like lån- og rentebetingelser. Lånerammen er begrenset oppad til de  
fylkeskommunale garantiene. 
 
Hvert prosjektselskap bruker bompenger for å betale tilbake sitt internlån til det regionale  
finansieringsselskapet. Finansieringsselskapene bruker midlene som er betalt fra  
prosjektselskapene til å redusere ekstern finansiering. Det skal ikke skje noen kryssubsidiering,  
siden hvert prosjektselskap betaler tilbake et lån som er direkte knyttet til prosjektet. Midlene fra et  
selskap skal ikke brukes for å redusere internlån hos andre prosjektselskaper. 
 
Skulle et prosjektselskap ikke klare å betjene sitt internlån må tiltak som utvidet innkrevingstid og/  
eller økte takster vurderes. Er dette ikke tilstrekkelig for å betjene gjelden, må garantisten tre inn og  
dekke utestående internlån finansieringsselskapet måtte ha overfor prosjektselskapet. De andre  
prosjektselskapene under samme finansieringsselskap skal ikke være ansvarlige for å dekke dette.  
I og med at de regionale finansieringsselskapenes gjeld er direkte knyttet til finansiering av de  
underliggende prosjektselskapene, er det den samme gjelden som garanteres for, uavhengig av om  
garantien stilles overfor eksterne långivere og motparter for det regionale finansieringsselskapets  
gjeld eller for de underliggende prosjektselskapenes gjeld til det regionale finansieringsselskapet.  
Fylkeskommunen vil derfor ikke garantere for gjelden to ganger, selv om det stilles garanti overfor  
både det regionale finansieringsselskapet og de underliggende prosjektselskapene 



 
 
 

Økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser.  
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune vurderer bompengeopplegget for Gassveien som et 
enkeltprosjekt med gitte forutsetninger som robust og med ytterligere risikoreduksjon i muligheten 
for økning i gjennomsnittstaksten med inntil 20 prosent og en forlengelse av bompengeperioden 
med inntil 5 år.  
 
Fylkeskommunens andel på totalt om lag kr 124 mill. kroner blir finansiert med et låneopptak på 34 
mill. og et foreløpig anslag på 90 mill. kroner i mva-kompensasjon. Det er lagt til grunn 15,4% mva.-
kompensasjon, men størrelsen på mva.-kompensasjon kan bli endret. Fylkeskommunens andel av 
prosjektet er om lag 21,2% gitt mva.-kompensasjon som forutsatt.  
 
Prosjektet krever at fylkeskommunen garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt 
låneopptak for Vegfinans Vestfold og Telemark AS, begrenset oppad til 420 mill. kr for lån til 
finansiering av Vegfinans fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen AS. 
 
Garantibeløpet gjelder med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av  
eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig  
462 mill. kr.  
 
Garantibeløpene og forslag til vedtak er utarbeidet i samarbeid med Vegfinans AS. 
 

Konsekvenser for fylkets klimamål og FNs bærekraftsmål. 
Fv. 353 Gassveien fra Rugtvedt til Surtebogen er et viktig prosjekt for næringsutvikling og  
trafikksikkerhet, både i regionen og i Bamble kommune, og understøtter FNs bærekraftmål 
om å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og  
innovasjon. Bompenger på strekningen vil også bidra til å begrense trafikkveksten, og medvirke til 
at bærekraftmålene nås. For å nå målene om attraktive, bærekraftige byområder og bremse 
trafikkveksten er det behov for å se dette prosjektet i sammenheng med andre tiltak innenfor areal, 
transport og byutvikling i hele byområdet Grenland, slik Nasjonal Transportplan 2022-2033 også gir 
føringer for. 
 
Byggingen av prosjektet vil gi direkte utslipp i anleggsfasen. Prosjektet bidrar imidlertid positiv til 
andre bærekraftsmål ved å gi et mer trafikksikkert tilbud, samt sikre tilbud til fotgjengere og 
syklister på hele strekningen.  
 

Fylkesdirektørens vurdering 
 
Utbedring av fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen er et ønsket prosjekt for både fylkeskommunen og 
kommunen.  
 
For å kunne realisere prosjektet er en avhengig av delvis bompengefinansiering. Delvis 
bompengefinansiering kan sikres både gjennom at Gassveien gjennomføres som et enkeltprosjekt 
eller som en del av ny prosjektportefølje ved videreføring av Bypakke Grenland. 
 



Bamble kommune er en naturlig del av felles bolig- og arbeidsmarkedet i Grenland og 
tettbebyggelsen på Langesundshalvøya inngår i det sammenhengende bybåndet fra Skien i nord til 
Langesund i sør. Gassvegen som prosjekt er forankret både i den regionale planen for areal og 
transport i Grenland og i den statlige byutredningen, noe som tilsier at Bamble kan bli med ved en 
videreføring av Bypakke Grenland dersom alle parter er enige om det. Et samarbeid om en bypakke 
gir muligheten for å finansiere flere gode tiltak for alle trafikantgrupper. Siden Grenland er ett av de 
ni prioriterte byområdene i Norge gir et slikt samarbeid også betydelige statlige bidrag gjennom 
avtaler som både sikrer dagens gode kollektivtilbud i byområdet og gir mulighet for flere 
investeringstiltak. Krav om egenandel på fylkeskommunale og kommunale prosjekter i en bypakke 
med bompengefinansiering kan gi begrensninger for det totale investeringspotensialet på 
kommunale og fylkeskommunale veger. Dette avhenger imidlertid av investeringsbehovet på 
riksveg i porteføljen og finansieringspotensialet fra bompenger i den nye pakken. 
 
Det er imidlertid kun løsningen med finansieringen som et enkeltprosjekt som kan sikre midler fra 
Nye Veier AS som en viktig delfinansiering av prosjektet.  Å innfri kravet om trafikkpåsetting på 
strekningen Rugtvedt – Findal senest 1. november 2024 krever en raskest mulig fremdrift, og en 
raskere fremdrift enn det som vil være mulig som en del av en videreføring av Bypakke Grenland. 
Selv om prosjektet i første omgang vedtas som et strekningsprosjekt, kan Gassveien imidlertid 
fortsatt inngå i en ny bypakke i Grenland, dersom alle partene er enige om det. Dette må det tas 
stilling til våren 2022. 
 
For byområder som kan inngå byvekstavtaler er det klare føringer og forventinger fra staten om en 
samordnet areal- og transportutvikling og krav om nullvekst i persontransporten med bil i framtiden 
(nullvekstmålet). Siden Bamble er en del av bybåndet i Grenland vil større tiltak i Bamble påvirke 
areal- og transportutviklingen i resten av byområdet, uavhengig om kommunen er med i bypakka 
eller ikke. Fylkesdirektøren anbefaler at fylkeskommunen går inn med en egenandel i prosjektet, 
men forventer da at Bamble kommune følger opp statlige og regionale føringer for areal- og 
transportutviklingen i byområdet og ny langsiktig bystrategi uavhengig av deltakelse i Bypakke 
Grenland. Dette må følges opp gjennom videre prosess med revisjon av ATP Grenland, hvor Bamble 
kommune inngår. 
 
Bompenger på strekningen vil medføre ekstra belastning for de som bruker veien til daglig. 
Fylkesdirektøren mener likevel at den løsningen som nå presenteres er den beste for å kunne 
realisere den nye vegen fra Rugtvedt til Surtebogen. Ny vei er en viktig del av forutsetningene for at 
næringsområdet Frier Vest skal øke sin attraktivitet. En opprustning av veien vil være et viktig 
bidrag for å skape attraktive forhold for industrietableringer, og vil også sikre gang- og 
sykkelforbindelse på hele strekningen. Prosjektet vil være et viktig bidrag i å skape attraktive 
forhold for industrietableringer og nye arbeidsplasser i regionen, og vil også gi positive 
ringvirkninger i Bamble kommune.   
 
For at prosjektet ikke skal bli forsinket er det viktig med et vedtak i 2021 slik at proposisjonen kan 
fremmes for Stortinget så raskt som mulig. Videre må partene fatte likelydene vedtak. For å nå frist 
om trafikkpåsetting 1. november 2024 vil prosjektet også være avhengig av en rask framdrift og 
smidig prosess i samferdselsdepartementet, med behandling i Stortinget senest andre halvår 2022. 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Faglig grunnlag, datert 14. november 2021 



 


