FERDE AS

Postboks 2623 Møhlenpris
5836 BERGEN

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:

Knut Wilberg / 91199158

Vår referanse:
22/86186-4

Deres referanse:

Vår dato:

22.07.2022

Takstvedtak - E39 Svegatjørn – Rådal inkl. tilskuddsordning
Vegdirektoratet viser til søknad om takstvedtak av 8.6.2022 fra Ferde AS for prosjekt E39
Svegatjørn – Rådal i Vestland fylke. Prosjektet har tovegs innkreving i tre bomsnitt med

innkreving på ny E39 ved Endlausmarka, på eksisterende E39, nå fv. 583, ved Bahus og på
fv. 163 ved Djupvik.

Det foreslåtte takst- og rabattsystemet for prosjektet er i tråd med forutsetningene i Prop.

134 S. (2013-2014) «Utbygging og finansiering av E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland». Det
er lagt til grunn en gjennomsnittstakst for prosjektet som forutsatt i

bompengeproposisjonen, justert for byggekostnadsindeksen for veg. Justert til mars 2022kr utgjør denne 51,90 kr.

Med utgangspunkt i det ovennevnte, godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og
rabattopplegg:

Tabell 1. Takster før tilskudd i 2022-kr.
Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E39 Endelausmarkais

Kr 61

Kr 122

Fv. 583 Bahus

Kr 61

Kr 122

Fv. 153 Nordvik

Kr 61

Kr 122

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

kjøretøy med tillatt totalvekt over 3 500 kg. Personbiler med tillatt totalvekt over 3 500 kg

registrert i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig brukeravtale og elektronisk brikke, får
takster som kjøretøy i takstgruppe 1.
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Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
-

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

-

Nullutslippskjøretøy i takstklasse 2 får 100 pst. rabatt.

-

Nullutslippskjøretøy i takstklasse 1 får 50 pst. rabatt.

Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler.
Det gis fritak for betaling av bompenger ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Pr i
dag gjelder følgende:
-

Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag

-

Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute

Fritaksordninger forutsetter gyldig brukeravtale og elektronisk brikke.
Det kreves av praktiske årsaker ikke bompengebetaling fra motorsykler og mopeder.
Tilskudd til reduserte bompenger utenfor byområder

E39 Svegatjørn - Rådal er kvalifisert til å få tilskuddsbeløp til reduserte bompengetakster.
Tilskuddsbeløpet gis årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige

bevilgning til ordningen. Målet med ordningen er å redusere gjennomsnittstaksten med
minst 10 pst.

En reduksjon 10 pst. gir en gjennomsnittstakst på 46,7 kr i 2022-priser. Takstene i tabell 2
er fastsatt med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten.
Tabell 2. Takster etter tilskudd i 2022-kr.
Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E39 Endelausmarkais

Kr 55

Kr 110

Fv. 583 Bahus

Kr 55

Kr 110

Fv. 153 Nordvik

Kr 55

Kr 110

Rabatt- og fritaksordninger gjelder som ved uten tilskudd.
Gjennomsnittstakstene og ordinære og reduserte takster i tabell 1 og 2 legger til grunn en
innkrevingstid på 18 år. Økonomien og takstnivået skal vurderes igjen etter 1-2 års drift.

Takstvedtaket skal annonseres senest 4 – 6 uker før gjennomføring. I annonseteksten skal

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

Brukerfinansiering
Med hilsen
Brita Bye

Fung. avdelingsdirektør

Knut Wilberg
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