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Takstvedtak for Kvammapakken – Tilskudd til reduserte bompenger utenfor
byområder
Vegdirektoratet viser til søknad om nytt takstvedtak av 10.3.2021 fra Ferde AS for
Kvammapakken - grunnet tilskudd til reduserte bompenger utenfor byområder.
Det foreslåtte takstopplegget har fått tilslutning fra Vestland fylkeskommune som garantist.
Tabell 1 viser dagens takster uten tilskudd:
Tabell 1. Takster uten tilskudd (2021-kr).

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rv. 7 Kjepsohøgda/Rv. 7 Steinsdalen

Kr 50

Kr 65

I nysalderingen av nasjonalbudsjettet for 2020 har Kvammapakken fått tilbud om et ekstra
tilskudd på totalt 138,5 millioner mot en permanent takstreduksjon. I St. prp. nr. 77 (20082009) oppgis gjennomsnittlig takst for Kvammapakken til 31 2009-kr. Ved å legge til grunn
KPI fra februar 2021 vil dette gi en gjennomsnittstakst for Kvammapakken på 39,62 kr. En
reduksjon på 50 pst. gir en gjennomsnittstakst på kr 19,81 2021-kr. Kvammapakken er
ferdig bygd, og det er gjennomført beregninger fra bompengeselskapet som viser at
selskapets gjeld kan håndteres innenfor innkrevingsperioden på 15 år med reduserte
takster. Takstene i tabell 2 er fastsatt med utgangspunkt i den reduserte
gjennomsnittstaksten.
Tabell 2. Takster etter permanent takstreduksjon (2021-kr)

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Rv. 7 Kjepsohøgda/Rv. 7 Steinsdalen

Kr 25

Kr 33

De reduserte takstene skal gjelde fra 22.03.2021, eller så snart det lar seg gjennomføre, og
prisjusteres på vanlig måte. Rabatt- og fritaksordninger gjelder som tidligere fastsatt.
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Autopassavtale: Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får
automatisk 20 prosent rabatt. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 skal betale bompengeavgift som tilsvarer 50% av
ordinær takst etter rabatt og takstgruppe 2 skal inntil videre ikke betale bompenger.
Nullutslippskjøretøy er fellesbetegnelse for elbiler og hydrogenbiler. Uten elektronisk brikke
og gyldig avtale, vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst på lik linje med andre
kjøretøy.
Månedstak: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke i bilen blir man belastet maksimalt for 25
passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy.
Timesregel: Med gyldig AutoPASS-avtale og brikke betalar en bare for en passering om det
samme kjøretøyet passerer flere bomstasjoner i løpet av 90 minuttar.

I tidligere takstvedtak fra 19.6.2019 heter det:

«Vegdirektoratet forutsetter at det nye takst- og rabattsystemet blir evaluert senest ett år
etter omleggingen for å sikre at de nye takstene ikke fører til utilsiktede konsekvenser for
trafikantene. I den forbindelse skal det beregnes og fastsettes en gjennomsnittlig
bompengetakst for prosjektet som skal brukes til videre oppfølging av prosjektets
økonomi.»
Basert på de utfordringer COVID-19 har medført i 2020 anser vi det som vanskelig å
gjennomføre en god analyse av selskapets inntekter i perioden etter takstendringen. Vi
legger dermed til grunn at selskapet følger opp realisert gjennomsnittstakst opp mot
vedtatte gjennomsnittstakst, og søker om takstjusteringer dersom prognosene tilsier en
innkrevingsperiode utover 15 år for nedbetaling av prosjektet.
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