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Takstvedtak for rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland 

Prosjekt rv 13 Ryfast ble lagt fram for Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 109 S 

(2011-2012).   

 

Samferdselsdepartementet har 14. februar 2020 gjennom Prop. 44 S (2019-2020) lagt fram 

et forslag til endret takst- og rabattsystem med lavere takstnivå enn opprinnelig foreslått i 

Prop. 109 S (2011-2012). Opplegget innebærer en særordning for rv 13 Ryfast der takstene 

settes lavere ved start av innkrevingen enn det rutinene for risikohåndtering tilsier, under 

forutsetning om en gjennomgang av økonomien i prosjektet og eventuell endring av 

takstene etter ett års innkreving.  

 

I tråd med Prop. 109 S (2011-2012) er det lagt opp til etterskuddsinnkreving ved to 

bomsnitt for dette prosjektet; Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen. I styringen av 

økonomien i prosjektet er det fortsatt gjennomsnittstakstene fastsatt ved 

stortingsbehandlingen av Prop. 109 S (2011-2012) som gjelder.     

 

Samferdselsdepartementet ber i brev datert 20. februar 2020 Vegdirektoratet fatte takst-

vedtak i tråd med vilkårene i Prop. 44 S (2019-2020) og med forbehold om Stortingets 

samtykke. Samferdselsdepartementet vil på ordinær måte oversende fullmakt til Statens 

vegvesen for å følge opp Stortingets vedtak etter at saken er ferdigbehandlet. 

 

Ved behandlingen av Prop. 47 S (2016-20217) er det lagt til grunn en timesregel i 

Hundvågtunnelen, samordnet mot bompengeopplegget for Bypakke Nord-Jæren.  

 

Prosjektet rv 13 Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd for reduserte bompengetakster. 

Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige 

bevilgninger til ordningen.  
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Med basis i ovennevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattsystem for rv 

13 Ryfast: 

 

Ved oppstart av innkrevingen settes gjennomsnittstakst på 112 kr i Ryfylketunnelen og 21 kr 

i Hundvågtunnelen. Takstene er i 2020-kr. Det er beregnet følgende nominelle takster: 

 

Tabell 1: Reduserte bompengetakster inkl. tilskudd i 2020-kr 

 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Ryfylketunnelen kr 140 kr 420 

Hundvågtunnelen kr 28 kr 76 

 

Takstgruppe 1 er kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg. Takstgruppe 2 er 

kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg i 

kjøretøykategori M1 med gyldig avtale og elektronisk brikke, får takster som kjøretøy i 

takstgruppe 1. 

 

Det gis følgende rabatter:  

 Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt av ordinær takst.  

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 pst. rabatt av ordinær takst fratrukket 

brikkerabatt.   

 Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 pst. rabatt og blir ikke belastet 

bompenger.  

 Det settes et månedlig passeringstak i Ryfylketunnelen på 40 passeringen per 

kalendermåned per kjøretøy. Ordningen skal gjelde kjøretøy i begge takstgruppene. 

 Felles passeringstak for bomsnittet i Hundvågstunnelen og bomstasjonene i Bypakke 

Nord-Jæren. Det skal betales for maksimalt 75 passeringen per kalendermåned per 

kjøretøy. Ordningen skal gjelde kjøretøy i takstgruppe 1.  

 Felles timesregel i bomsnitt Hundvågtunnelen og bomstasjonene i Bypakke Nord-

Jæren. Det legges til grunn at det er den første registrerte passeringen som vil gjelde, 

uavhengig av takst. Ordningen skal gjelde kjøretøy i begge takstgruppene.  

 

Alle rabattordninger forutsetter gyldig avtale og bruk av elektronisk brikke. For at ordningen 

med felles passeringstak og timesregel ikke skal få konsekvenser for finansieringsopplegget 

for rv 13 Ryfastsambandet, er det lagt til grunn at tapte inntekter for dette prosjektet skal 

tilbakeføres fra Bypakke Nord-Jæren. 

 

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*  

 Motorsykler og mopeder  

 



  

 

 

3 

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av elektronisk brikke.  

Utover det som er nevnt over skal gjeldende takstretningslinjer følges. Takstene vil bli 

prisjustert på vanlig måte etter konsumprisindeksen. 

 

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. 

 

Med forbehold om Stortingets tilslutning innen 30. mars 2020 legges det opp til 

innkrevingsstart i Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen 30. mars 2020.   

  

Med hilsen 

 

 

Åge K. Jensen 

avdelingsdirektør      Jan-Tore Knudsen 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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