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Takstvedtak - prisjustering av takstene i Bypakke Nord-Jæren
Vi viser til takstsøknad datert 4. november 2021 fra Ferde AS om prisjustering av takstene
for Bypakke Nord-Jæren. Vegdirektoratet bes gjøre nytt takstvedtak i tråd med søknaden slik
at takstene kan justeres 1. januar 2022.
Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt gjennom Stortingets behandling av Prop. 47 S (2016–2017)
Finansiering av Bypakke Nord-Jæren 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.
Bompengeopplegg ble iverksatt 1. oktober 2018, i tråd med innholdet i Prop. 47 S (2016–
2017) og Innst. 214 S (2016–2017). Det er 38 bomstasjoner med enveis innkreving.
Takstene var opprinnelig tidsdifferensierte, med økte takster i rushtiden på hverdager.
Nullutslippskjøretøy betalte ikke bompenger.
Det ble høsten 2019 lokalpolitisk tilslutning til å avvikle tidsdifferensierte bompengetakster
samt å innføre en rabatt for nullutslippskjøretøy på 50 pst. i takstgruppe 1 og 100 pst for
takstgruppe 2.
Takstene ble sist prisjustert 1. februar 2020 basert på Vegdirektoratets siste takstvedtak
datert 8. januar 2020 i sak 20/7541-3, samtidig som ordningen med tidsdifferensierte
takster ble avviklet og betaling for nullutslippskjøretøy takstgruppe 1 ble innført. Prisveksten
fra 2020 er beregnet til 3,23 pst. Den oppnådde gjennomsnittstakst var i 2020 kr 12,5, som
utgjør kr 12,9 i 2021-prisnivå.
Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren har sluttet seg til prisjustering av takstene når
dette utgjør en hel krone på ordinær takst.
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Med basis i overnevnte godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattsystem for
Bypakke Nord-Jæren i 2021-kr:
Tabell 1: Ordinære bompengetakster i 2021-kr
Bompengetakst

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

kr 24

kr 60

For øvrig gjelder betingelsene fastsatt i takstvedtak datert 8. januar 2020 i sak 20/7541-3,
herunder alle rabatt- og fritaksordninger. Som omtalt her ligger gjennomsnittstaksten som
er fastsatt ved behandlingen av Prop. 47 S (2016–2017)/Innst. 214 S (2016–2017) fast og gir
dermed rom for justeringer av takstene på et senere tidspunkt ved evt. behov.
Takstvedtaket skal annonseres 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.
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