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Takstvedtak for Bypakke Bergen - reduksjon i takstene for nullutslippskjøretøy
Vi viser til Ferde AS sin oversendelse 9. september 2020 av lokalpolitiske vedtak for ovennevnte takstendring i Bergen. Vegdirektoratet oppfordres til å gjøre nytt takstvedtak i tråd
med vedtakene. Gjeldende takstvedtak er i sak 17/67842-19 datert 8. mars 2019.
Oppfølging av regjeringens bompengeforlik fra 2019
I regjeringens bompengeavtale fra 2019 åpnes det for å øke det statlige bidraget til store
kollektivprosjekter i byvekstavtalene (50/50-prosjektene) fra 50 til 66 pst. Dette gjelder
Fornebubanen og ny t-banetunnel gjennom sentrum i Oslo, Bybane til Fyllingsdalen i Bergen,
Metrobuss i Trondheim og Bussveien på Nord-Jæren. Gjennom byvekstavtalen har partene
forpliktet seg til at lavere rekvireringsbehov overfor bompengeselskapet skal gjenspeiles i at
bompengeselskapet setter ned takstene. Halvparten av det økte tilskuddet er øremerket
reduserte bompenger.
Tilskuddsordningen gjelder for perioden 2020-2029, uavhengig av fremdrift i prosjektene,
og skal utbetales jevnt fordelt over hele perioden. I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget
113 mil. kr i tilskudd til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud i Bergensområdet
(Miljøløftet) over kap. 1330, post 66, jf. Prop. 1 S (2019-2020) side 143. Som vist til ovenfor
skal halvparten av beløpet gi rom for lavere bompengetakster. Dette må derfor gjenspeiles i
rekvireringsplanene som oppdragsgiver legger fram for bompengeselskapet.
Lokalpolitisk behandling
Som en del av forhandlingene om byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 har lokale
parter i Miljøløftet takket ja til regjeringens tilbud i bompengeavtalen. Bergen kommune og
Fylkestinget i Vestland har i vedtak av hhv. 22. april 2020 og 12. mai 2020 sluttet seg til
tilbudet fra staten og vedtatt at det reduserte rekvireringsbehovet tas ut i reduserte takster
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for nullutslippskjøretøy. Dette innebærer en årlig reduksjon i rekvireringene fra
oppdragsgiver på 56,5 mill. kr i perioden 2020-2029.
Dette innebærer at takstene for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 reduseres fra 10 kr
utenfor rushtidsperioden til 5 kr, og fra 20 kr i rushtidsperioden til 10 kr. Størrelsen på
reduksjonen er basert på beregninger gjennomført av Statens vegvesen. Halvering av
takstene bygger på årlig inntekt på 100 mill. kr fra nullutslippskjøretøy.
Takstvedtak
Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattsystem for
Bypakke Bergen i 2020-kr:
Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Diesel

Normaltakst

Nullutslipp

30

25

5

56

51

10

Utenfor rushtid

Euro V og

Euro VI

Nullutslipp

70

37

0

123

75

0

eldre

Rushtid (6.309.00 og 15.0017.00) 1
1

Gjelder ikke i bomstasjonene nr 15-29 som ble etablert i henhold til Prop. 11 S (2017-2018). For disse gjelder

takster «utenfor rushtid» hele døgnet og ikke tidsdifferensierte takster.

For øvrig gjelder betingelsene fastsatt i takstvedtaket i sak 17/67842-19 datert 8. mars
2019, herunder alle rabatt- og fritaksordninger inkl. fritak for hydrogendrevet kjøretøy.
Takstvedtaket skal annonseres på vanlig måte. I annonseteksten skal det orienteres om at
det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet er klageinstans.
Brukerfinansiering
Med hilsen

Åge K. Jensen
avdelingsdirektør

Jan-Tore Knudsen
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