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Takstvedtak - prisjustering av takstene i Bypakke Bergen
Vi viser til Ferde AS sin søknad datert 20. november 2021 om prisjustering av takstene i
Bypakke Bergen. Gjeldende takstvedtak er datert 20. november 2020 i sak 20/205493-2,
med korrigering av en tidsangivelse for rushtid datert 24. november 2020. Vegdirektoratet
bes gjøre nytt takstvedtak i tråd med søknaden.
Takstene, med unntak av takstene for nullutslippskjøretøy, ble sist justert 6. april 2019 på
basis av takstvedtak datert 8. mars 2019 i sak 17/67842-19. Takstene for nullutslippskjøretøy ble justert 1. januar 2021 basert på takstvedtaket datert 20. november 2020.
Prisveksten fra 2019 er beregnet til 5,34 pst. I tidligere takstvedtak datert 8. mars 2019 i sak
17/67842-19 er det lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 12 kr i 2019-prisnivå. Dette
utgjør 12,64 2021-kr.
Saken om prisjustering har lokal tilslutning. Vestland fylkeskommune viser til referat fra
møte i styringsgruppa for Bypakke Bergen der forslaget får tilslutning.
Som nærmere omtalt i takstvedtaket datert 20. november 2020, inngår bypakken i statens
tilskuddsordning for reduserte bompenger, forutsatt gjeldende i perioden 2020-2029.
Tilskuddene for Bergen tas ut i reduserte takster for nullutslippskjøretøy. 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.
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Takstvedtak
Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattsystem for
Bypakke Bergen i 2021-kr:
Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Diesel

Normaltakst

Nullutslipp

Utenfor rushtid

32

26

5

Rushtid 1

59

54

11

1

Euro V og

Euro VI

Nullutslipp

74

39

0

130

79

0

eldre

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 datert 20. november 2020 i sak
20/205493-2, herunder alle rabatt- og fritaksordninger inkl. fritak for hydrogendrevet
kjøretøy. Det legges opp til endring av takstene 1. januar 2022.
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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