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Takstvedtak for Bypakke Tenk Tromsø
Vegdirektoratet har mottatt søknad av 9. mai d.å. fra Bompengeselskap Nord AS, om

takstvedtak for innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy og prisjustering av
takstene i prosjektet Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Utbygging og finansiering av Bypakke Tenk Tromsø er omtalt i Prop. 99 S (2020-2021),
Innst. 390 S (2020-2021) og vedtatt i Stortinget 11. mai 2021.

Gjennomsnittstaksten er beregnet til 6,10 kr i 2021-prisnivå, og er den samme som

forutsatt i bompengeproposisjonen. Med utgangspunkt i dette, godkjenner Vegdirektoratet
følgende takst- og rabattopplegg for Bypakke Tenk Tromsø:
Tabell 1: Ordinære takster i 2021-kr
Bomstasjoner (15)

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Kr 12

Kr 24

Kr 36

Kr 72

Alle – Utenfor rushtid
Alle – Rushtid hverdager mandag til fredag
kl. 06.30-09.00 og kl. 15.00-17.00

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.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke:
•
•

20 pst. brikkerabatt for kjøretøy i takstgruppe 1.

Timesregel på tvers av alle bomstasjonene for kjøretøy i takstgruppe 1 og 2.
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•
•
•

Passeringstak på 80 passeringer pr. kalendermåned for kjøretøy i takstgruppe 1 og 2.
50 pst. rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
100 pst. rabatt nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

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 brukeravtale og elektronisk brikke.
I tillegg kan det etter søknad til bompengeselskapet innvilges fritak for forflytningshemmede
i bomringer. Fritaket forutsetter gyldig brukeravtale og brikke, samt framlegg av

parkeringstillatelse i henhold til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen og brukeravtalen skal stå i samme navn. Unntaket er når barn under 18
år er innehaver av parkeringstillatelsen.

Takstvedtaket skal annonseres av Bompengeselskap Nord AS 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

Åge K. Jensen
avd. direktør

Siv J. Wisthus-Nohr
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