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Takstvedtak for E39 Kristiansand vest - Lyngdal på delstrekning Døle bru - 

Mandal (Skoieveien)  

Vegdirektoratet har mottatt søknad om takstvedtak datert 3. september 2021 fra Ferde AS 

for delstrekning Døle bru – Mandal (Skoieveien) for prosjektet E39 Kristiansand vest – 

Lyngdal. Denne bomstasjonen er den første av i alt 9 bomstasjoner på strekningen som 

igangsetter innkreving.  

 

Takstnivået i denne bomstasjonen og øvrige 8 bomstasjoner er tidligere lagt fram for 

Stortinget gjennom behandlingen av Prop. 135 S (2016-2017).  

 

Med basis i dette, og en gjennomsnittstakst på 24 2017-kr, som utgjør 26,97 2021-kr, 

godkjenner Vegdirektoratet følgende takst- og rabattopplegg for bomstasjon på del-

strekning Døle bru – Mandal: 

 

Tabell 1: Ordinære takster uten tilskudd i 2021-kr 

Bomstasjon Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Skoieveien kr 22 kr 67 

 

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 i 

kjøretøykategori M1 med gyldig brikkeavtale, får takster som kjøretøy i takstgruppe 1. 

 

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale og brikke får 20 pst. rabatt. Nullutslipps-

kjøretøy i takstgruppe 1 får 50 pst. rabatt og 100 pst. rabatt i takstgruppe 2 med gyldig 

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

 Passasjerer i alle typer kjøretøy 

 Gående og syklende 

 Motorsykler og mopeder 

 Kollektivtransport i konsesjonert rute* 

 Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* 

 

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

  

Takstene skal gjelde fra åpningen av delstrekningen, som forventes 15. desember 2021. 

Etter dette vil takstene bli prisjustert på vanlig måte. Takstvedtaket skal annonseres senest 

4-6 uker før åpning av bomstasjonene. I annonseteksten skal det orienteres om at det er 

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

 

Brukerfinansiering 

Med hilsen 

 

 

 

Åge K. Jensen 

avdelingsdirektør      Jan-Tore Knudsen 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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