
Endrede takster 
for Bypakke Bodø 
i Nordland fylke

autopass.no
bpsnord.no

I Prop. 61 S (2021-2022), Innst. 269 S (2021-2022), og vedtak i 
Stortinget 10. mai 2022 er revidert finansieringsopplegg for 
prosjektet Bypakke Bodø i Nordland fylke omtalt. Stortinget 
ga sin tilslutning til forlenget innkrevingsperiode og økt 
gjennomsnittstakst. 

TAKSTVEDTAK 

Takstene endres innenfor rammene for takst og 
innkrevingstid som er gitt i Prop. 61 S (2021-2022). Bodø 
kommune og Nordland fylkeskommune har sluttet seg  
til dette. Endringene gjelder fra og med 01.09.2022 kl. 00:01  
og innkrevingstiden utvides med 5 år.

Nye takster for Bypakke Bodø: 

Alle 
bom-
avsnitt 

Takst-
gruppe 1 

Takst-
gruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Ordinære 
Kjøretøy 

Ordinære 
kjøretøy 

Nullutslipps-
kjøretøy med 
AutoPASS 
avtale og 
brikke 

Nullutslipps-
kjøretøy med 
AutoPASS 
avtale og 
brikke 

Takst fra 
01.09.22 Kr. 20,00 Kr.  45,00 Kr.  8,00 Kr. 0,00

Takstgrupper: 
Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 
kg, samt kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke 
og gyldig avtale. 

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillat totalvekt fra og med 3501 
kg, ekskl. Kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke 
og gyldig avtale. 

Nullutslippskjøretøy: 
Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS 
avtale og brikke får 50 % rabatt. 

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS 
avtale og brikke får 100 % rabatt. 

Nullutslippskjøretøy er en felles betegnelse for elbiler og 
hydrogenbiler. 

Uten elektronisk brikke og gyldig avtale, vil 
nullutslippskjøretøy blir belastet ordinær takst på lik linje 
med andre kjøretøy.  

Takst- og rabattsystemet er uendret, herunder timesregel 
og månedstak. 

Takstendringen kan påklages til Statens Vegvesen 
Vegdirektoratet innen 3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes 
til Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 
2605 Lillehammer, eller til firmapost@vegvesen.no

Innkrevingsstart
Innkreving av bompenger for prosjektet Bypakke Tenk Tromsø vil starte 
5. januar 2023 kl 00.01.

Dette er de 15 bomstasjonene:
E8 Flyplassen, E8 Giæverbukta, E8 Tverrforbindelsen Vest, E8 
Tverrforbindelsen Øst, Kv. Hansine Hansens Veg (Universitetet), 
E8 Breivik, Fylkesvei 7772/E8 Gimle, Kv. Ringveien, E8 Tromsøysund 
tunnellen, Fv. 682 Tromsøbrua, KV. Kvaløyveien (sydspissen),  
Kv. Røstbakken, Kv. Holtvegen, Kv. Langnesvegen (Langnesbakken)  
og Fv. 862 Langnestunellen.

Følgende takster gjelder ved innkrevingsstart:
Takstgruppe 1 - Kjøretøy under 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar 
hybrid

Nullutslippskjøretøy 

Fullpris Gyldig avtale 
og brikke 

Fullpris Gyldig avtale 
og brikke 

Ordinær takst 12,00 9,60 12,00 4,80

Rushtidstakst 
06:30-09:00 
15:00-17:00

36,00 28,80 36,00 14,40

Takstgruppe 2 - Kjøretøy over 3,5 tonn

Bensin, diesel, ladbar 
hybrid

Nullutslipps kjøretøy

Fullpris Gyldig avtale 
og brikke 

Fullpris Gyldig avtale 
og brikke 

Ordinær takst 24,00 24,00 24,00 0,00

Rushtidstakst 
06:30-09:00 
15:00-17:00

72,00 72,00 72,00 0,00

Takstgruppe 1 er kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg.

Takstgruppe 2 er kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg. Personbiler 
med tillatt totalvekt over 3500 kg registrert i kjøretøykategori M1 i 
Autosys med gyldig AutoPASS-avtale og brikke, får takst som kjøretøy  
i takstgruppe 1.

Følgende rabatter gjelder for kjøretøy med gyldig 
AutoPASS-avtale og brikke
• 20 % i takstgruppe 1
• Timesregel på tvers av alle bomstasjonene for kjøretøy  

i takstgruppe 1 og 2
• Passeringstak på 80 passeringer for kjøretøy i takstgruppe 1
• 50 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1.
• 100 % rabatt for nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2.

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldene 
takstretningslinjer, pr i dag gjelder følgende:
• Gående og syklende
• Motorsykler og mopeder
• Kollektivtransport i konsesjonert rute, forutsetter gyldig  

AutoPASS-avtale og brikke.
• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy  

i tjenesteoppdrag, forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke.

I Bypakke Tenk Tromsø kan forflyttningshemmede søke om fritak. 
Ordningen forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke samt forelagt 
dokumentasjon til et bompengeselskap. Les mer om ordningen  
på bpsnord.no 

Kunngjøringsdato: 02.12.2022.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen  
3 uker fra kunngjøring. Klagen sendes til Statens Vegvesen,  
Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
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