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Til kommunene Hamar, Stange og Ringsaker og fylkeskommunene Akershus og Hedmark
Vedlagt oversendes opplegg for delfinansiering med bompenger for vegutbyggingen på strekningen
Kolomoen til Moelv.
Strekningen ligger inne i NyeVeiers prosjektportefølje og selskapet prioriterer denne utbyggingen høyt.
Det er forutsatt delfinansiering med bompenger av strekningen, og vedlagt følger forslag til opplegg for
bompengefinansiering. Dokumentet inneholder også forslag til finansieringsopplegg og vedtak.
NyeVeier planlegger å utarbeide grunnlag for bompengeproposisjon for mulig behandling i Stortingets
vårsesjon 2016. Dette vil kreve svært rask behandling av opplegget for bompengefinansiering i
kommunene og i fylkeskommunene. Det vises til møte på Hamar den 22. februar hvor nødvendig
framdrift ble drøftet.
NyeVeier har etter møtet på Hamar mottatt synspunkter på det foreslåtte finansieringsopplegget. Som
nyopprettet selskap kjenner NyeVeier ikke til historikken i behandlingene av reguleringsplanene, og ser
seg derfor ikke i stand til å vurdere slike innspill.
Forslag til finansiering med bomstasjonsplassering og takstforslag er basert på grunnlag utarbeidet av
Statens vegvesen.
Vi håper på positiv behandling av forslaget til finansiering slik av vi sammen kan arbeide for en raskest
mulig realisering av et stort og viktig prosjekt.
Vedlegget kommer i både pdf-utgave og word-utgave for eventuell bruk til saksforberedelse.
På grunn av en utenlandsreise, ber jeg om at eventuelle spørsmål eller behov for avklaringer mot
NyeVeier i perioden 26. februar til 7. mars rettes til administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl
Hovland. Telefon 90582334 e-post ingrid.hovland@nyeveier.no
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