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Innstilling og forslag til vedtak vedrørende bom for Skjellumfjellet og Kirkeberget 

velforening.  

 

Det er kommet inn forslag til årsmøtet om anskaffelse og etablering av automatisk bom for 

Skjellumfjellet og Kirkeberget. Et lignende forslag ble behandlet på velforeningens generalforsamling 

i 2019, og av 51 stemmeberettigede stemte 44 stk da for å beholde eksisterende bomløsning. 

Styret hentet i perioden høst 2018 – vår 2019 inn tilbud fra flere bomleverandører og fikk i tillegg 

prisoverslag/ vurderte øvrige kostnader tilknyttet oppføring av automatisk bom, blant annet 

kostnader til elektriker/etablering av strømabonnement (Hafslund), og grunnarbeider.  Styret så da 

på mulig plassering av en felles bom og vurderte driftskostnader og andre forhold ved automatisk 

bom. Det er styrets og forslagsstillers oppfatning at kostnadsvurderingene fra forrige gang fortsatt 

kan legges til grunn, eventuelt korrigert for normal prisstigning. 

To alternativer: 

Forrige gang ble det stemt over tre forslag hvor det ene var at man skulle fjerne bommene som en 

prøveordning. Denne gangen foreslår vi at man stemmer over om man ønsker automatisk bom, eller 

ønsker å beholde dagens løsning. 

1. Felles automatisk bom 

2. Beholde eksisterende bomløsning 

Følgende kriterier bør tas med i vurderingen av de to alternativene:  

• Kostnad (etablering og drift) 

• Sikkerhet/tilgjengelighet 

• Plassering 

Kostnader 

Oppsetting og igangkjøring av en felles automatisk bomløsning vil etter det styret har kommet frem 

til koste i størrelsesorden 140000-170000 kroner. Eksakt kostnad vil selvsagt avhenge av typen bom-

løsning man velger, ønsket tilleggsutstyr/funksjonalitet, valgt bomleverandør, grunnforhold der 

fundamentene skal lages osv.   

Denne summen omfatter da automatisk bom med GSM-løsning (ringe/sms-åpning), 1 nøkkelbrikke pr 

hytte og magnetlås. Alle bomleverandørene vi kontaktet tilbyr også styring med fjernkontroll, men 

det er ikke inkludert i dette prisoverslaget. 

I tillegg må det påregnes en driftskostnad pr år som skal dekke GSM-abonnement, kostnader til 

admin-nettside, strømabonnement og strøm, vedlikehold/ service og eventuelle reparasjoner. Hvor 

mye dette vil utgjøre er vanskelig å vite eksakt. Vi har vært i kontakt med et hyttefelt i nærområdet 

med tilsvarende bomløsning som budsjetterer med 10 000 kroner årlig til driftskostnader pr bom, 

noe vi synes høres fornuftig ut. Man kan for eksempel budsjettere med 15000 kr pr år pr bom, og så 

justere opp eller ned hvis det viser seg at det er for mye/lite. 

Dersom generalforsamlingen bestemmer at man skal gå for en slik løsning bør man også diskutere 

hvordan dette skal finansieres. Skal man betale for dette med ordinær medlemskontigent, noe som 

vil legge beslag på mye av vellets inntekter i det året bommen settes opp, eller skal dette finansieres 

med ekstraordinær innbetaling, alternativt lån? 
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Vedlikehold og drift av dagens bomløsning koster også noe, da hovedsakelig kostnader til reparasjon 

av lås og til filing av nye nøkler. Disse kostnadene er naturlig nok lavere pr år enn driftskostnadene til 

en automatisk bom. 

Sikkerhet/ tilgjengelighet 

En bom, uansett valg av løsning, vil være mulig å komme forbi for de som ønsker å bryte seg inn, så 

ingen av løsningene vil gi 100% sikkerhet mot uønskede inne på hyttefeltet, men begge alternativene 

vil gi en viss sikkerhet siden de vil forsinke de som prøver å ta seg inn på området med bil uten lov. 

Med bom forhindrer man til en viss grad unødvendig/uønsket kjøring/ uvedkommende inne på 

hyttefeltet og der vil nok en automatisk bom være noe bedre siden denne i mindre grad vil stå åpen.  

Skjellumfjellet og Kirkeberget har heldigvis ikke mye problemer med innbrudd på hyttene. Dette kan 

jo være på grunn av bommen, men det kan også være andre forhold som spiller inn.  

En klar fordel med automatisk bom fremfor dagens løsning er muligheten for å åpne denne uten å 

være fysisk tilstede ved bommen, for eksempel når man i vinterhalvåret skal slippe inn håndverkere, 

gjester og andre som ikke har nøkkel.  

En annen fordel med denne løsningen er at oppfølging av kontingentinnbetaling blir enklere, ved at 

det er kun betalende medlemmer som slipper igjennom bommen. 

En automatisk bom vil antakelig også gjøre det litt lettere for nødetatene å komme seg til hyttene i 

vinterhalvåret ved at man kan slippe de inn uten å være ved bommen eller ved at de får egne 

nøkkelbrikker. Ambulansetjenesten og brannvesenet har tilgang på nøkkel til bommene slik det er i 

dag også, men de vil nok spare litt tid med automatisk bom.  

Den helt klart beste løsningen med tanke på tilgjengeligheten til hyttefeltet, blant annet for 

nødetatene, vil imidlertid være å avvikle bom-ordningen i sin helhet. 

 

Plassering 

Styret hadde, forrige gang forslaget var oppe, befaring og så på mulig plassering av en felles 

automatisk bom. 

Denne må nødvendigvis plasseres før veien til Skjellumfjellet og Kirkeberget deler seg. Styret går ut 

ifra at de fastboende nederst i Skjellumveien ikke ønsker bom. Hvis man ser for seg at en ny bom ikke 

skal omfatte flere hytter/ boliger enn den gjør i dag, så er det i praksis ingen andre steder å plassere 

den enn i svingen ved avkjøringen til Skjellumveien nr: 19 (etter nybygget på høyre side). Her er veien 

og det omkringliggende området relativt flatt.  

Dette er ikke optimalt, men alternativt vil bommen måtte plasseres et eller annet sted i bakken opp 

til krysset, noe som vil være ugunstig på vinterstid. 

Velforeningen eier ikke veigrunnen, så en endret plassering av bommene vil uansett måtte avklares 

og godkjennes av grunneieren i området. 

Et annet alternativ er man beholder dagens plassering av bommene. Det må da anskaffes to 

automatiske bommer som naturlig nok vil medføre økte kostnader til etablering, drift og vedlikehold. 
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Konklusjon/ forslag til vedtak for avstemming: 

Medlemmene i styret har ingen sterke meninger i forhold til dette med automatisk bom versus 

dagens løsning og ønsker derfor ikke anbefale det ene alternativet fremfor det andre.  

Forslaget som skal stemmes over er da: 

Årsmøtet gir styret i Vel'et fullmakt til å innhente anbud og iverksette etableringen av automatisk, 

elektrisk drevet og mobilstyrt veibom. Kostnadsrammen settes til 180 000 kr pr bom med en 

maksimal overskridelse på 15%. Styret kan velge et styremedlem til å være prosjektleder for 

etableringen eller gi oppgaven til et frivillig og kvalifisert annet medlem i Vel'et. 

Ved flertall må også finansieringen avklares. Enten må kostnadene fordeles pr hytte og innbetales 

som en engangssum, eller så må dette finansieres med medlemskontigenten, noe som vil føre til at 

veivedlikehold og asfaltering må utsettes i 1-2 år avhengig av valgt løsning.   


