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Takstvedtak - prisjustering av takstene for rv 13 Ryfast 

Vi viser til takstsøknad datert 12. april 2022 fra Ferde AS om prisjustering av takstene for rv 
13 Ryfast.  
 
Prosjektet rv 13 Ryfast ble lagt fram for Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 109 S 
(2011-2012). Det er forutsatt at takstene prisjusteres i samsvar med konsumprisindeksen. 
Innkrevingen ble i tråd med Prop. 44 S (2019-2020) startet opp med lavere takstnivå enn 
opprinnelig foreslått i Prop. 109 S (2011-2012), og det er dette takstnivået som nå pris-
justeres.  
 
Innkrevingen startet opp 1. februar 2021. Gjeldende takstvedtak er datert 27. februar 2020 
(sak 20/39996-1). Som Ferde AS påpeker i takstsøknaden er det ønskelig å prisjustere 
takstene så snart som mulig - uavhengig av pågående evaluering av økonomien etter ett års 
drift. 
 
I styringen av økonomien i prosjektet er det gjennomsnittstakstene fastsatt ved stortings-
behandlingen av Prop. 109 S (2011-2012) som gjelder, men for prøveordningsperioden er 
det i Prop. 44 S (2019-2020) ved oppstart lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 112 kr i 
Ryfylketunnelen og 21 kr i Hundvågtunnelen. Takstene er i 2020-kr.  
 
Omregnet til 2022-kr utgjør dette hhv. 118,9 2022-kr og 22,3 2022-kr med 6,15 pst. 
prisvekst. Uten dagens tilskuddsordning for reduserte bompenger blir gjennomsnittstaksten 
132,0 2022-kr i Ryfylketunnelen og 24,9 2022-kr i Hundvågtunnelen. Tabell 1 viser 
ordinære takster i hele kr uten tilskudd prisjustert til 2022-kr: 
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Tabell 1: Ordinære bompengetakster uten tilskudd i 2022-kr 
 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
Ryfylketunnelen kr 166 kr 495 
Hundvågtunnelen kr 33 kr 90 

 
 
Tilskuddsordning for reduserte bompengetakster 
 
Prosjektet rv 13 Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster. Til-
skuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets bevilgninger til 
ordningen. Med grunnlag i tilskuddsordningen og 6,15 pst. prisvekst fra 2020 til 2022 
godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattopplegg for rv 13 Ryfast: 
 
Tabell 2: Reduserte bompengetakster inkl. tilskudd i 2022-kr 
 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 
Ryfylketunnelen kr 149 kr 446 
Hundvågtunnelen kr 30 kr 81 

 
Rabatt- fritaksordningene gjelder som tidligere fastsatt.  
 
Takstvedtaket skal annonseres snarest mulig og senest 4–6 uker før innkrevingsstart. I 
annonseteksten skal det orienteres om at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at 
Samferdselsdepartementet er klageinstans. Ferde AS bes iverksette takstøkningen innen 1. 
juli 2022. 
      
Brukerfinansiering 
Med hilsen 
 
 
Åge K. Jensen 
avdelingsdirektør      Jan-Tore Knudsen 
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