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• Ingen vet når 
bommen flyttes
BOMSTOPP: Skandalebommen på 
Torshov står fortsatt. Statens vegvesen har 
ikke landet avtale med grunneier på andre 
side av Sandakerveien. 

 ■ HILDE UNOSEN

Det er gått nesten tre måneder 
siden Arne B. Øystese og de andre 
beboerne i borettslaget Marcus 
Thranes gate 8–20 våknet opp til 
at Statens vegvesen hadde plas-
sert en av Oslos 53 nye bomsta-
sjoner rett foran den bevarings-
verdige gården – og knapt én 
meter fra balkongene og stuevin-
duene til flere av leilighetene. 

– Vi hadde ikke noe annet sted 
å plassere den, sa prosjektleder 
Anne-Grethe Nordahl i Statens 
vegvesen til Dagsavisen den gang. 

På andre siden
Etter massiv kritikk 
snudde Statens 
vegvesen, og lovet å 
finne en ny plasse-
ring til den. Men nå, 
to måneder etter at 
Dagsavisen skrev 
om den oppsikts-
vekkende bomplas-
seringen, står den 
fortsatt rett foran 
balkongen til Arne 
B. Øystese.

– Hvorfor har den ikke blitt flyttet?
– Vi driver og ser etter nye 

steder å sette den, forteller pro-
sjektleder Anne-Grethe Nordahl 
i Statens vegvesen. 

– Er dere blitt enige med boretts-
laget i Marcus Thranes gate 8–20 
om hvor den skal stå?

– Vi har et godt samarbeid med 
dem, men vi har enda ikke 
bestemt alternativ plassering.

– Hva er alternativene?
– Det er på den andre siden av 

veien, i og med at bomstasjonen 
skal tette et snitt mot ring 2.

Må kanskje lage ny stolpe
– Hva er det som tar så lang tid?

– Vi må avklare plassering med 
grunneier om vi får lov til å sette 
bomstasjonen der. Det er privat 
grunn, og der har vi ikke en avtale 
enda, forklarer Nordahl.

– Pluss at det er en produk-
sjonstid på selve stolpen.

– Dere kan ikke bruke den samme 
stolpen?

– Vi må se på det med tanke på 
lengden.

– I verste fall må dere lage en ny?
– Ja. Dette må tas i riktig rek-

kefølge, sier prosjekt-
lederen, som legger 
til at borettslaget er 
fullt innforstått med 
at dette tar tid.

Hva det vil koste å 
produsere en ny 
stolpe, kan ikke 
Nordahl svare på.

– Men det er klart 
at hele flyttingen, 
med både gravear-

beid og henting av strøm og fiber, 
vil ha en kostnad.

Snakker sammen 
Arne B. Øystese selv sier til 
Dagsavisen at det viktigste for 
borettslaget er at bommen blir 
flyttet, og at tidsskjema er helt i 
tråd med dialogen de har med 
Statens vegvesen.

– Vi er i løpende dialog med 
Statens vegvesen mens de jobber 
med ny plassering.

hilde.unosen@dagsavisen.no 

Tida går, balkongbommen står 

PÅ BALKONGEN: – Vi er i løpende dialog med Statens vegvesen, sier Arne B. Øystese, som fikk bomstasjonen         rett foran balkongen sin i Sandakerveien på Torshov.  FOTO: HILDE UNOSEN 

Vi driver 
og ser etter nye 
steder å sette 
den.

Anne-Grethe Nordahl, 
Statens vegvesen

KONGEHUSET: Prinsesse Märtha Louise 
sier det var «et feiltrinn» å bruke prin-
sessetittelen på foredragsturneen i mai. Nå 
slutter hun å bruke tittelen kommersielt.

– Det var et feiltrinn, og jeg skjønner at 
det provoserer når prinsessetittelen blir 
brukt på denne måten, skriver Märtha 
Louise på Instagram.

Prinsessen fikk mye kritikk i forbindelse 
med turneen «The Princess and the 

Shaman» i mai måned, og Slottet opplyste 
til NRK at de ville ha dialog med henne om 
bruk av tittelen i næringssammenheng. I 
underkant av tre måneder senere har kon-
gefamilien konkludert. De mener det er best 
at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal 
bruke prinsessetittelen når hun driver med 
inntektsbringende virksomhet. Det 
bekrefter både prinsessen og Kongehuset 
på sine nettsider.  (NTB)

Slutter å bruke tittelen kommersielt 
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BALKONGBOMMEN: Arne B. Øystese 
får utsikten sin tilbake. Vegvesenet tar 
selvkritikk for skandalebommen på 
Torshov.      

 ■ HILDE UNOSEN

– Dette ser jo helt håpløst ut, 
sier statssekretær Tommy 
Skjervold (Frp) i Samferdsels-
departementet om bomplasse-
ringen i Sandakerveien på 
Torshov.   

– Jeg vil tro at Statens veg-
vesen ser det selv. 

Det var onsdag at Dagsavisen 
kunne fortelle om Arne B. Øys-
tese som fikk en av Oslos nye 
bomstasjoner rett på bal-
kongen. 

Nå vil statssekretæren gi Veg-
vesenet sjansen til å gå en runde 
til og rydde opp. Det vil si å 
flytte bomstasjonen.

– Hva gjøre dere hvis de ikke 
flytter den?

– Da vil vi be dem om å finne 
en annen plassering.

Skal finne en løsning
Det kan det hende Samferdsels-

departementet slipper. Anne-
Grethe Nordahl, prosjektleder i 
Statens vegvesen for de nye 
bomstasjonene i Oslo, sier de nå 
går i dialog med beboerne i 
borettslaget i Sandakerveien.

– Vi prøver å se på muligheter 
for å flytte bomstasjonen. 

– Men du har sagt det ikke var 
plass til den andre steder i Sand
akerveien?

– Det er veldig vanskelig. Men 
vi skal snakke med dem som bor 
der for å se hva de kan aksep-
tere.

– Går du nå tilbake på det du sa 
om at dette er en del av det å bo i 
en by?

– Nå gjør vi tiltak for å prøve 
å få til en bedre løsning på det. 

– Vil det si at dere flytter 
bommen?

– Vi jobber med å finne en 
alternativ plassering.  

– Kan en løsning være å la den 
stå?

– Nei, det er antakelig ikke en 
løsning. Men det er spørsmål 
om hvor mye vi kan flytte den, 
og derfor går vi nå i dialog med 
borettslaget.

Regnes som skilt 
Det var ikke behov for bygge-
søknad for bomstasjonen i 
Sand akerveien, sier avdelings-
direktør i Plan- og byg   nings  -
etaten, Hanne Høybach. 
Grunnen til det handler om vei-
regulering. Når bomstasjonen 
står på veigrunn, er den regnet 
på lik linje med skilter, lysan-
legg, master og annet. Da er det 
opp til Statens vegvesen å 
håndtere krav som ellers kunne 

vært stilt etter plan- og byg-
ningslovgivningen. 
– Vegvesenet burde vurdert 
hensiktsmessig plassering og 
nabovarsling, sier Høybach.

Mange bommer 
Naboene i borettslaget på 
Torshov fikk varsel om bomsta-
sjonen på e-post 14. mai, kun to 
dager før masten ble satt opp. 

– Hvordan kunne dette skje? Var 
det ingen som så at dette var en 
dårlig plassering?

– Det var veldig mange 
bommer som skulle opp på kort 

tid, og en veldig krevende pro-
sess, sier prosjektleder Nordahl 
i Vegvesenet. 

– Det er klart at dette med 
involvering er kjempeviktig. 
Det har vært en utfordrende 
jobb, men vi skulle selvsagt 
klart det med involvering og 
tatt kontakt med borettslaget 
mye tidligere.

– Hvorfor gjorde dere det ikke?
– Planen var å ta kontakt, 

men det ble glemt. Og på det 
tidspunktet vi gjorde det, var 
det selvsagt for sent. 

hilde.unosen@dagsavisen.no 

– Flytt bommen
• Departementet ber Statens vegvesen rydde opp 

HELBOM: – Håpløs plassering, 
sier statssekretær Tommy 
Skjervold i Frp. 

PÅ BALKONGEN: Statens vegvesen plasserte bomstasjonen i Sandakerveien knapt en meter fra balkongen til Arne B. Øystese, og ga beskjed to dager i forveien. Nå håper de  
å finne en ny plassering, denne gang i dialog med borettslaget.  FOTO: HILDE UNOSEN
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# OSLO POLITI: Sju personer har søkt på stillingen som 
politimester i Oslo. Blant søkerne er visepoliti-
mester Bjørn Vandvik i Oslo og avdelingsdi-
rektør Beate Gangås i PST. Også Terje Nybøe 
(55) er blant søkerne. Han er i dag førstestats-
advokat hos Riksadvokaten, en stilling han har 
hatt i siden 2008. I denne perioden har han også 
vært vikarierende politimester i Asker og 
Bærum politidistrikt i halvannet år. Nybøe har 
også vært fem år i Beredskapstroppen. (NTB)

Vil bli politimester
SCHOUS PLASS: En russisk stats-
borger i begynnelsen av 30-årene er 
siktet for drapsforsøk etter at en filip-
pinsk mann ble knivstukket i Oslo 
sentrum. Meldingen om knivstik-
kingen, som skjedde ved Eventyrbrua 
over Akerselva, kom tirsdag morgen. 
Politiet brukte elektrosjokkvåpen og 
avfyrte varselskudd under pågri-
pelsen. – Han er godt kjent av politiet, 

sier Anne Alræk Solem, sjef for sek-
sjon for etterforskning av alvorlige 
voldssaker i Oslo. Flere vitner sier til 
VG at mannen gjentatte ganger ropte 
«Allahu akbar» under hendelsen. 
Politiet kjenner også til dette. – Vi 
har per nå ikke opplysninger som 
karakteriserer dette som en terrorre-
latert hendelse, sier Anne Alræk 
Solem. (NTB)

Russer siktet for drapsforsøk
KAMPEN: En person er pågrepet etter at det begynte å 
brenne flere steder i oppgangen til en bygård i Oslo sentrum 
natt til i går. Politiet meldte tidlig natt til tirsdag om at papir 
hadde brent flere steder i oppgangen på en adresse i 
Hedmarksgata på Kampen i Oslo. Ingen personer kom til 
skade som følge av røyken fra brannen. Litt før klokka 4 på 
morgenen opplyste politiet om at én person var pågrepet i 
saken. – En person er mistenkt for dette og pågrepet. Kjørt 
i arrest og sak opprettet, melder Oslo-politiet på Twitter. 
 (NTB)

Pågrepet etter brann
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HELBOM: – Å plassere bomstasjonen rett foran vinduene på en så flott historisk gård – det er fortvilende, sier Arne B. Øystese, som bor i tredje etasje. Han sier de nettopp har byttet vinduer i den hundre år gamle gården. – Det måtte en lang godkjenningsprosess til. 
Det hadde vært interessant å vite om samme strenge regime gjelder for denne type utbygging. 

BOM I SOLNEDGANG: «Burde vært forbudt» skrev moren til Arne, da hun var på besøk hos sønnen i 
Oslo – og sendte snap hjem til Hardanger. 

TORSHOV: Mange har de nye bom
stasjonene i vrangstrupen. Arne B. 
Øystese har fått en midt i fleisen. 

 ■ HILDE UNOSEN  
(TEKST OG FOTO) 

– Den frie utsikten og bal
kongen var en av fordelene med 
leiligheten, sier Arne B. Øys
tese i Sandakerveien nederst på 
Torshov. Det var inntil Statens 
vegvesen fant ut at de skulle 
plassere en av Oslos 53 nye 
bomstasjoner knapt en meter 
foran den vestvendte bal
kongen. 

– Jeg kan nærmest henge 
koppholderen min på den, kon
staterer Øystese. 

Kraftig provosert
Det var i fjor at Arne B. Øystese 
la merke til graving i gata 
utenfor. 

– Men med det svære bolig
prosjektet på andre siden har de 
gravd opp gata mange ganger 
allerede. Så jeg tenkte det 
hadde med det å gjøre. 

Han slo seg til ro med det. 
Fundamentet ble montert før 
jul, uten at borettslaget Marcus 
Thranes gate 8–20 fikk noen 
varsler. 

Det var da Øystese på en spa
sertur oppdaget masten i paral
lellgaten Vogts gate, at han 
skjønte hva som var i ferd med 
å skje.

– Hva tenkte du da?
– Jeg ble kraftig irritert og 

provosert. Og spesielt da jeg så 
hvor høyt den ville komme. 

Fikk e-post én uke før
Først 14. mai, to dager før bom
stasjonen blir montert, får 
borettslaget en epost fra Sta
tens vegvesen:

«Fundamentet for bomstasjonen 

i Sandakerveien er bygd og det 
som gjenstår er monteringen av 
selve bomstasjonen. Så om de 
beboerne i borettslaget som har 
leilighet nærmest bomstasjonen 
har et ønske om en befaring så vil 
vi stille for å informere nærmere 
om arbeidene».

– Å få beskjed så sent, det er 
ganske provoserende, sier Øys
tese, som også sitter i styret i 
borettslaget Marcus Thranes 
gate 8–20. 

– Det er jo 
nesten så man 
kan tro det er 
gjort med vilje. 

– Hva ville du 
gjort hvis dere 
hadde fått 
beskjed i god tid? 

– Jeg ville jo 
anmodet dem 
om å skyve den 
litt. Bare en 
meter, eller en 
halv meter, ville hjulpet. 

Ikke plass andre steder
– Plasseringen har blitt valgt ut 
ifra hvor det er plass, forteller 
prosjektleder i Statens veg
vesen, AnneGrethe Nordahl. 

– Og det var ikke mulighet å 
flytte den en halv meter vekk fra 
balkongene?

– Nei, vi har ikke funnet noen 
annen plass til den. Og den står 
på lovlig grunn. 

– Hva synes du om plasse-
ringen?

– Den er ikke den mest hel
dige, men det er så tett infra
struktur i bakken, og ikke plass 
til den andre steder i Sandaker
veien. Borettslaget har ikke 
reagert.

– Men de fikk beskjed fra dere 
først 14. mai, i form av en e-post 
og tilbud om befaring. Hadde de 
noen mulighet til å påvirke plas-
seringen da?

– Fundamentet ble satt opp 
før jul. Så nei, ikke da. Men 
prosjektet har ligget ute på 
høring, og vi har ikke hørt noe 
fra borettslaget.

– Hadde det ikke vært realt å gi 
direkte beskjed til dette boretts-
laget da forslaget lå på høring?

– Jo, den kritikken skal vi ta. 
– Hva synes du selv om du 

hadde fått en bomstasjon midt på 
balkongen din?

– Det har jeg ingen kom
mentar til. Den 
står helt lovlig. 
Dette er en del 
av det å bo i en 
by.

– Så da må du 
regne med å få en 
bomstasjon på 
balkongen?

– Den står 
helt lovlig, 
avslutter pro
s j e k t l e d e r 
AnneGrethe 

Nordahl, som i en epost legger 
til at de vil se om det er mulig å 
gjøre noe med det.   

Ekstremt massiv 
Tilbake på balkongen står Øys
tese og ser fortvilt utover den 
nye utsikten sin. Han har for
ståelse for at sånne ting kan 
skje, men er kritisk til måten 
det er gjort på. 

– Den ser jo ut som en skor
stein, den er ekstremt massiv. 
De har sikkert gjort alt de kan 
for å få den fin og grønn – men 
de kunne satt den en annen 
plass, konstaterer Øystese, og 
legger til.

– Det kan ikke karakteriseres 
som spesielt godt håndverk.   

hilde.unosen@dagsavisen.no

Fikk bomstasjon på balkongen
• Vegvesenet: – Den står helt lovlig

Prosjektet 
har ligget ute på 
høring, og vi har 
ikke hørt noe fra 
borettslaget.

Anne-Grethe Nordahl,  
Statens vegvesen

Dagsavisen 
5. juni.
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# OSLO POLITI: Sju personer har søkt på stillingen som 
politimester i Oslo. Blant søkerne er visepoliti-
mester Bjørn Vandvik i Oslo og avdelingsdi-
rektør Beate Gangås i PST. Også Terje Nybøe 
(55) er blant søkerne. Han er i dag førstestats-
advokat hos Riksadvokaten, en stilling han har 
hatt i siden 2008. I denne perioden har han også 
vært vikarierende politimester i Asker og 
Bærum politidistrikt i halvannet år. Nybøe har 
også vært fem år i Beredskapstroppen. (NTB)

Vil bli politimester
SCHOUS PLASS: En russisk stats-
borger i begynnelsen av 30-årene er 
siktet for drapsforsøk etter at en filip-
pinsk mann ble knivstukket i Oslo 
sentrum. Meldingen om knivstik-
kingen, som skjedde ved Eventyrbrua 
over Akerselva, kom tirsdag morgen. 
Politiet brukte elektrosjokkvåpen og 
avfyrte varselskudd under pågri-
pelsen. – Han er godt kjent av politiet, 

sier Anne Alræk Solem, sjef for sek-
sjon for etterforskning av alvorlige 
voldssaker i Oslo. Flere vitner sier til 
VG at mannen gjentatte ganger ropte 
«Allahu akbar» under hendelsen. 
Politiet kjenner også til dette. – Vi 
har per nå ikke opplysninger som 
karakteriserer dette som en terrorre-
latert hendelse, sier Anne Alræk 
Solem. (NTB)

Russer siktet for drapsforsøk
KAMPEN: En person er pågrepet etter at det begynte å 
brenne flere steder i oppgangen til en bygård i Oslo sentrum 
natt til i går. Politiet meldte tidlig natt til tirsdag om at papir 
hadde brent flere steder i oppgangen på en adresse i 
Hedmarksgata på Kampen i Oslo. Ingen personer kom til 
skade som følge av røyken fra brannen. Litt før klokka 4 på 
morgenen opplyste politiet om at én person var pågrepet i 
saken. – En person er mistenkt for dette og pågrepet. Kjørt 
i arrest og sak opprettet, melder Oslo-politiet på Twitter. 
 (NTB)
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HELBOM: – Å plassere bomstasjonen rett foran vinduene på en så flott historisk gård – det er fortvilende, sier Arne B. Øystese, som bor i tredje etasje. Han sier de nettopp har byttet vinduer i den hundre år gamle gården. – Det måtte en lang godkjenningsprosess til. 
Det hadde vært interessant å vite om samme strenge regime gjelder for denne type utbygging. 

BOM I SOLNEDGANG: «Burde vært forbudt» skrev moren til Arne, da hun var på besøk hos sønnen i 
Oslo – og sendte snap hjem til Hardanger. 

TORSHOV: Mange har de nye bom
stasjonene i vrangstrupen. Arne B. 
Øystese har fått en midt i fleisen. 

 ■ HILDE UNOSEN  
(TEKST OG FOTO) 

– Den frie utsikten og bal
kongen var en av fordelene med 
leiligheten, sier Arne B. Øys
tese i Sandakerveien nederst på 
Torshov. Det var inntil Statens 
vegvesen fant ut at de skulle 
plassere en av Oslos 53 nye 
bomstasjoner knapt en meter 
foran den vestvendte bal
kongen. 

– Jeg kan nærmest henge 
koppholderen min på den, kon
staterer Øystese. 

Kraftig provosert
Det var i fjor at Arne B. Øystese 
la merke til graving i gata 
utenfor. 

– Men med det svære bolig
prosjektet på andre siden har de 
gravd opp gata mange ganger 
allerede. Så jeg tenkte det 
hadde med det å gjøre. 

Han slo seg til ro med det. 
Fundamentet ble montert før 
jul, uten at borettslaget Marcus 
Thranes gate 8–20 fikk noen 
varsler. 

Det var da Øystese på en spa
sertur oppdaget masten i paral
lellgaten Vogts gate, at han 
skjønte hva som var i ferd med 
å skje.

– Hva tenkte du da?
– Jeg ble kraftig irritert og 

provosert. Og spesielt da jeg så 
hvor høyt den ville komme. 

Fikk e-post én uke før
Først 14. mai, to dager før bom
stasjonen blir montert, får 
borettslaget en epost fra Sta
tens vegvesen:

«Fundamentet for bomstasjonen 

i Sandakerveien er bygd og det 
som gjenstår er monteringen av 
selve bomstasjonen. Så om de 
beboerne i borettslaget som har 
leilighet nærmest bomstasjonen 
har et ønske om en befaring så vil 
vi stille for å informere nærmere 
om arbeidene».

– Å få beskjed så sent, det er 
ganske provoserende, sier Øys
tese, som også sitter i styret i 
borettslaget Marcus Thranes 
gate 8–20. 

– Det er jo 
nesten så man 
kan tro det er 
gjort med vilje. 

– Hva ville du 
gjort hvis dere 
hadde fått 
beskjed i god tid? 

– Jeg ville jo 
anmodet dem 
om å skyve den 
litt. Bare en 
meter, eller en 
halv meter, ville hjulpet. 

Ikke plass andre steder
– Plasseringen har blitt valgt ut 
ifra hvor det er plass, forteller 
prosjektleder i Statens veg
vesen, AnneGrethe Nordahl. 

– Og det var ikke mulighet å 
flytte den en halv meter vekk fra 
balkongene?

– Nei, vi har ikke funnet noen 
annen plass til den. Og den står 
på lovlig grunn. 

– Hva synes du om plasse-
ringen?

– Den er ikke den mest hel
dige, men det er så tett infra
struktur i bakken, og ikke plass 
til den andre steder i Sandaker
veien. Borettslaget har ikke 
reagert.

– Men de fikk beskjed fra dere 
først 14. mai, i form av en e-post 
og tilbud om befaring. Hadde de 
noen mulighet til å påvirke plas-
seringen da?

– Fundamentet ble satt opp 
før jul. Så nei, ikke da. Men 
prosjektet har ligget ute på 
høring, og vi har ikke hørt noe 
fra borettslaget.

– Hadde det ikke vært realt å gi 
direkte beskjed til dette boretts-
laget da forslaget lå på høring?

– Jo, den kritikken skal vi ta. 
– Hva synes du selv om du 

hadde fått en bomstasjon midt på 
balkongen din?

– Det har jeg ingen kom
mentar til. Den 
står helt lovlig. 
Dette er en del 
av det å bo i en 
by.

– Så da må du 
regne med å få en 
bomstasjon på 
balkongen?

– Den står 
helt lovlig, 
avslutter pro
s j e k t l e d e r 
AnneGrethe 

Nordahl, som i en epost legger 
til at de vil se om det er mulig å 
gjøre noe med det.   

Ekstremt massiv 
Tilbake på balkongen står Øys
tese og ser fortvilt utover den 
nye utsikten sin. Han har for
ståelse for at sånne ting kan 
skje, men er kritisk til måten 
det er gjort på. 

– Den ser jo ut som en skor
stein, den er ekstremt massiv. 
De har sikkert gjort alt de kan 
for å få den fin og grønn – men 
de kunne satt den en annen 
plass, konstaterer Øystese, og 
legger til.

– Det kan ikke karakteriseres 
som spesielt godt håndverk.   

hilde.unosen@dagsavisen.no

Fikk bomstasjon på balkongen
• Vegvesenet: – Den står helt lovlig

Prosjektet 
har ligget ute på 
høring, og vi har 
ikke hørt noe fra 
borettslaget.

Anne-Grethe Nordahl,  
Statens vegvesen

Dagsavisen 5. juni. Dagsavisen 7. juni.
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Tida går, balkongbommen står 

PÅ BALKONGEN: – Vi er i løpende dialog med Statens vegvesen, sier Arne B. Øystese, som fikk bomstasjonen         rett foran balkongen sin i Sandakerveien på Torshov.  FOTO: HILDE UNOSEN 

BOMPENGER: 
Totalt er det 43 mil-
liarder kroner i gjeld 
på alle bompengepro-
sjekter der innkre-
vingen pågår, ifølge 
regjeringen. Rentene 
varierer mellom 0,95 
og 5,58 prosent.

 ■ MARIUS HELGE 
LARSEN OG KRISTIAN 
SKÅRDALSMO 

Tallene kommer fram i et 
svar samferdselsminister 
Jon Georg Dale (Frp) har 
sendt til Stortinget etter 
spørsmål fra Senterpartiets 
Bengt Fasteraune.

Departementet har levert 
et kostnadsoverslag for 47 
prosjekter som totalt vil 
koste 86 milliarder kroner.

Rundt tre firedeler av pro-
sjektene skal finansieres av 
50 prosent eller mer bom-
penger, og i snitt er bompen-
geandelen på de forskjellige 
prosjektene på 58 prosent.

Mangler storpakker
Fasteraune ba om kost-
nadsoversikt på samtlige 
bompengeprosjekter i 
Norge. I svaret fra departe-
mentet er kostnadene på 
storbypakkene i Bergen, 
Nord-Jæren, Trondheim, 
Oslo og Kristiansand ute-
latt, med begrunnelsen at 
«den økonomiske rammen 
blir vurdert i sammenheng 
med revisjon av Nasjonal 
transportplan/byvektstav-
tale».

Oversikten omfatter pro-
sjekter der bompengeinn-
krevingen er startet opp.

Ni av bompengeprosjek-
tene i oversikten er knyttet 
til E6. Blant disse er Gar-
dermoen – Kolomoen og E6 
og Østfoldpakken de 
dyreste, med kostnader på 
henholdsvis 8,3 milliarder 
kroner og 11,2 milliarder 
kroner.

Mange av bompengepro-
sjektene går over svært 
mange år. 16 av dem er først 
ferdig i 2030 eller senere. 
Det seneste avslutningsåret 
for et prosjekt er først i 2038 
(E18 Gulli – Langangen, 
med en totalkostnad på 9,5 
milliarder kroner).

Varierende rente
I snitt var lånerenten på de 
forskjellige prosjektene på 
1,94 prosent ved årsskiftet. 
Totalgjelden på 43 milli-
arder kroner er også regis-
tret 31.12.2018.

De høyeste rentesatsene 
er på E6 Trondheim – 
Stjørdal, hvor renten var på 
4,48 prosent og gjelden var 
på snaue 1,2 milliarder 
kroner ved årsskiftet, samt 
Fv 17 Tverlandet – 
Godøystraumen (Rentesats: 
5,58 prosent, gjeld: 76 mil-
lioner kroner). Sistnevnte 
blir nedbetalt i løpet av året 
i forbindelse med en ekstra-
bevilgning fra regjeringen.

Den laveste renten (0,95 
prosent) finner man på E136 
Tresfjordbrua og Vågs-
trandstunnelen, hvor 
gjelden var på 582 millioner 
kroner ved årsskiftet. 
 (NTB)

Total bompenge-
gjeld: 43 milliarder

VEIUTBYGGING: Samferdselsdepartementet har laget en 
oversikt over samtlige bompengeprosjekter i Norge.   
 FOTO: OLE-BERG RUSTEN/NTB SCANPIX

VÅPENBRUK: Politiet har avfyrt 
elektrosjokkvåpen under aksjoner 
minst 18 ganger siden våpenet ble 
tatt i bruk i januar. En ekspert 
mener våpenet har begrens-
ninger.

I tillegg til de 16 skuddene som 
ble registrert i første halvår, 
brukte politiet våpenet mandag 
under en åtte timer lang politiak-
sjon på Jaren i Oppland, og 
tirsdag under en pågripelse etter 

en knivstikking på Veitvet i Oslo.
På Jaren tok politiet først elek-

trosjokkvåpen i bruk i et forsøk 
på å pågripe en mann, men 
mannen reagerte ikke på bruken 
og gikk til angrep på politiet, noe 
som førte til at han til slutt ble 
skutt og drept av politiet.

Seksjonsleder for operativ sek-
sjon ved Politihøgskolen, Eirik 
Rosø, sier til NRK at man ikke 
kan skyte på avstand med 

våpenet, men at det må være i 
fysisk kontakt med kroppen til 
den mistenkte.

– Våpenet skyter ut to piler. 
Disse må treffe kroppen og være 
i kontakt med selve våpenet, sier 
Rosø, som mener det utgjør en 
fare for politiet.

Bruken av våpenet er en del av 
et prøveprosjekt fra 1. januar i 
politidistriktene Oslo, Øst, 
Sørvest og Troms. Prosjektet 

varer til 2021, og da vil 
Politidirektoratet gi en anbefa-
ling om hvorvidt våpenet bør bli 
en permanent del av politiets 
utrustning.

De fleste tilfellene hvor politiet 
har benyttet seg av elektrosjokk-
våpenet, har vært situasjoner 
hvor personer har truet med å 
skade andre. Til sammen har 
politiet truet med å bruke 
våpenet over 30 ganger. (NTB)

Elektrosjokkvåpen brukt minst 18 ganger i år


