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Takstvedtak for Bypakke Nord—Jæren — awikling av tidsdifferensierte takster

og innføring av bompenger for  nullutsiippskjøretøy

Bypakke Nord—Jæren ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 47 S (201672017)

Finansiering av Bypakke Nord—Jaeren  i  Randaberg. Sandnes, Sola og Stavanger kommuner i

Rogaland, jf. Innst. 214 S (2016—2017). Bypakken er en del av byvekstavtalen for Nord—Jæren

2017—2023, som samlet omtales som Bymiljøpakken.

Dagens bompengeopplegg ble iverksatt  L  oktober 2018,  i  tråd med innholdet i Prop. 47 S

(201672017) og Innst. 214 S (2016—2017). Det er 38 bomstasjoner med enveis innkreving.

Takstene er tidsdifferensierte. med økte takster  i  rushtiden på hverdager  i  periodene kl.

07.00—09.00 og kl. 15.00—17.00. Nullutslippskjøretøy betaler ikke bompenger.

Stortinget har åpnet for at det kan innføres betaling for nuilutslippskjøretøy i  alle

bompengeanlegg om det er  lokalpolitisk tilslutning til dette, jf. Prop. 87 S (2017—2018).

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.

Ved behandlingen av Prop.  ]  S (2019—2020)/lnnst. 13 S (201972020) sluttet Stortinget seg

til en fullmakt om at ordningen med tidsdifferensierte takster kan fjernes om det er

lokalpolitisk tilslutning til dette.

Det ble høsten 2019  lokalpolitisk tilslutning til å avvikle tidsdifferensierte bompengetakster

samt å innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på 50 pst.  i  takstgruppe 1.

Etter Vegdirektoratets vurdering er vilkårene for å avvikle tidsdifferensierte takster og

innføring av bompenger for nullutslippskjøretøy oppfylt.

Med  basis i  det overnevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takstf og rabattsystem for

Bypakke Nord—Jæren:
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Tabell 1: Ordinære bompengetakster i 2020—kr

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2

Bompengetakst kr 23 kr 58

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. Følgelig vil betalingen for nullutslippskjøretøy i  takstgruppe 1 tilsvare

9,2 kr ved innkrevingsstart.

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

bompenger.

.  Felles timesregel for bomstasjonene i Bymiljøpakken. Det skal betales kun for én

passering dersom samme kjøretøy passerer flere bomstasjoner  i  løpet av én time. l

samsvar med forutsetningene for felles timesregel med Hundvågtunnelen omtalt  i

Prop. 47 S (201672017), legges det til grunn at det er den første registrerte

passeringen som vil gjelde. uavhengig av takst. Ordningen skal gjelde kjøretøyi

begge takstgruppene.

. Felles passeringstak for bomstasjonene  i  Bymiljøpakken med samordning mot

bomstasjonen  i  Hundvågstunnelen. Det skal betales for maksimalt 75 passeringen

per kalendermåned per kjøretøy. Ordningen skal gjelde kjøretøy i  begge

takstgruppene.

Alle rabattordninger forutsetter gyldig avtale og bruk av elektronisk brikke.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per  i  dag gjelder følgende:

-  Passasjerer  i  alle typer kjøretøy

-  Gående og syklende

-  Kollektivtransport  i  konsesjonen rute*

. Uniformerte utrykningskjøretøv, samt sivile utrykningskjøretøy i  tjenesteoppdragf‘

.  Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse for forflyttingshemmede*

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.

Vi gjør oppmerksom på at gjennomsnittstaksten som er fastsatt ved behandlingen av Prop.

47 S (2016—2017)/lnnst. 214 S (201672017) liggerfast og gir dermed rom forjusteringer av

takstene på et senere tidspunkt ved evt. behov.



Takstvedtaket ska! annonseres senest 4—6 uker før innkrevingsstart. l annonseteksten skal

det orienteres om at det er mulig å klage på takstvedtaket, og at Samferdselsdepartementet

er klageinstans.

Med hilsen

Åge K. Jensen

avdelingsdirektør Jan—Tore Knudsen
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