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Takstvedtak for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2
Vegdirektoratet viser til takstsøknad fra Ferde AS datert 28. juni 2021 for Samferdselspakke
for Kristiansandsregionen fase 2.
De foreslåtte endringene i forhold til tidligere opplegg for fase 1 er lagt fram for lokalpolitisk
behandling og for Stortinget gjennom behandlingen av Prop 95 S (2020-2021) den 13. april
2021. Det legges opp til at bompengeinnkreving starter opp igjen i de samme fem
bomstasjonene som innkreving opphørte for ved årsskiftet 2020/2021. Som tidligere blir
det innkreving i retning sentrum på tilfartsvegene E18, E39, rv 9, fv 482 Sødalsveien og kv
Sødalsveien.
Med basis i ovennevnte, og en gjennomsnittsinntekt per passering på 12,2 2021-kr
godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattopplegg for Samferdselspakke for
Kristiansandsregionen fase 2:
Tabell 1: Nytt takst og rabattopplegg i 2021-kr
Takstgruppe 1
Takstklasser

Normaltakst

Nullutslipp

Takstgruppe 2
Euro V og

Euro VI

Nullutslipp

eldre
Utenfor rushtid

Kr 16,00

Kr 8,00

Kr 33,00

Kr 26,00

Kr 13,00

Rushtid (06:30-

Kr 24,00

Kr 12,00

Kr 50,00

Kr 40,00

Kr 20,00

09:00 og 14:3017:00)
Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg samt personbiler i
kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale. Takstgruppe 2 kjøretøy med tillatt totalvekt
over 3 500 kg med unntak av kjøretøy i kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale.
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Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 pst. rabatt. Det gis ikke brikkerabatt
til kjøretøy i takstgruppe 2.
Kjøretøy med Euro V-teknologi og eldre i takstgruppe 2 betaler om lag 25 pst. høyere takst
enn kjøretøy med Euro VI-teknologi og ladbare hybrider. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe
2 betaler 50 pst. av taksten for kjøretøy med Euro VI-teknologi. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy.
Det er felles timesregel for alle bomstasjoner og passeringstak på 50 passeringer for alle
kjøretøy med gyldig avtale og brikke. Det er første registrerte passering som belastes ved
timesregel.
Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:


Passasjerer i alle typer kjøretøy



Gående og syklende



Kollektivtransport i konsesjonert rute*



Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*



Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av elektronisk brikke. Utover
det som er nevnt skal gjeldende takstretningslinjer følges.
Takstene skal gjelde fra innkrevingsstart som forventes tidligst i månedsskiftet
august/september 2021. Etter dette vil takstene bli prisjustert på vanlig måte etter
konsumprisindeksen. Takstvedtaket skal annonseres senest 4-6 uker før innkrevingsstart. I
annonsen skal det framgå at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet er klageinstans.
Brukerfinansiering
Med hilsen

Brita Bye
fung. avdelingsdirektør

Jan-Tore Knudsen
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