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Takstvedtak for rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua – Tilskudd til reduserte 

bompenger utenfor byområder 

Vegdirektoratet viser til søknad om nytt takstvedtak av 6.7.2020 fra Ferde AS for prosjekt rv. 

7/ rv. 13 Hardangerbrua - grunnet tilskudd til reduserte bompenger utenfor byområder.  

Det foreslåtte takstopplegget har fått tilslutning fra fylkeskommune og garantist. 

Tabell 1 viser dagens takster på ordinært nivå, dvs. uten tilskudd: 

 

Tabell 1. Takster uten årlig tilskudd (2013-kr). 

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Hardangerbrua Kr 161 Kr 485 

 

Rv. 7/rv. 13 Hardangerbrua har mottatt et ekstra engangstilskuddsbeløp til reduserte 

bompengetakster. Målet med tilskuddet er å redusere gjennomsnittstaksten med minst 20 

pst. 

 

Gjennomsnittlig takst for rv. 7/ rv. 13 Hardangerbrua er beregnet til 146 kr. En reduksjon på 

20 pst. gir en ny gjennomsnittstakst på 116,8 kr. Alle takster er gitt i 2013-kroner. 

 

Med basis i det ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende nye takster på ordinært 

nivå for rv. 7/ rv. 13 Hardangerbrua: 

 

Tabell 2. Nye takster etter 20 pst. reduksjon i gjennomsnittstaksten (2013-kr) 

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Hardangerbrua Kr 130 Kr 388 

 

Rv. 7/ rv. 13 Hardangerbrua er kvalifisert til å få tilskuddsbeløp til reduserte 

bompengetakster. Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om 
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Stortingets årlige bevilgning til ordningen. Målet med ordningen er å redusere 

gjennomsnittstaksten med minst 10 pst. 

 

Gjennomsnittlig takst for rv. 7/ rv. 13 Hardangerbrua er etter 20 pst. reduksjon beregnet til 

116,8 kr. En reduksjon på 10 pst. gir en gjennomsnittstakst på 105 kr. Takstene i tabell 3 er 

fastsatt med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten. 

 

Med basis i det ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende nye takster: 

 

Tabell 3. Takster med 10 pst. reduksjon i gjennomsnittstaksten (2013-kr) 

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Hardangerbrua Kr 117 Kr 350 

 

De reduserte takstene prisjusteres på vanlig måte. Rabatt- og fritaksordninger gjelder som 

tidligere fastsatt. 

 

Dersom tilskuddsordningen helt eller delvis faller bort, gis bompengeselskapene mulighet til 

å øke takstene til ordinært nivå, jf. tabell 2, justert for veksten i konsumprisindeksen.  

Vegdirektoratet skal på vanlig måte godkjenne en eventuell reversering av takstene. 

 

Takstvedtaket skal annonseres av Ferde senest 4 – 6 uker før gjennomføring. 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      Knut Wilberg 
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