Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 inneholder blant annet utbygging av rv. 456 Kolsdalen – Lumberkrysset
(Vågsbygdveien), myk pakke og tiltak langs rv. 41/451 Timenes – Kjevik.
Finansieringen av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 er basert på brukerfinansiering (bompenger) og
fylkeskommunale midler fra Aust-Agder og Vest-Agder.

Takst- og rabattsystem for bomringen i Kristiansand fra 1. juli 2010
1. juli 2010 starter Nye Kristiansand Bompengeselskap AS innkreving i bomringen i Kristiansand,
for Samferdselspakke for Kristiansandsregionen
fase 1. Passeringstakstene i bomstasjonene blir
fra denne dato følgende:
Rabatt
0%
30 %
40 %
50 %

Lette kjøretøy
t.o.m. 3500 kg
Forskudd Kr/passering
21,00
367,50
14,70
2205,00
12,60
3675,00
10,50

Tunge kjøretøy
f.o.m. 3501 kg
Forskudd
Kr/passering
42,00
735,00
29,40
4410,00
25,20
7350,00
21,00

AutoPASS-avtale, da du automatisk overflyttes
som kunde.
Næringsdrivende kan tegne avtale med etterskuddsvis fakturering. Slike avtaler gir 30 % rabatt
og passeringer faktureres månedlig.
Det gis 10 % rabatt for passeringer for kunder med
gyldig AutoPASS-avtale fra andre bompengeselskaper. Passering av bomstasjonene uten AutoPASSbrikke gir ikke rabatt.

		
Innkreving av bompenger baseres på automatiske
bomstasjoner. Trafikantene skal passere bomstasjonene uten å stoppe.

Betaling for passering uten AutoPASS-avtale
Har du foretatt passeringer uten AutoPASS-brikke
eller uten gyldig AutoPASS-avtale, får du automatisk faktura for passeringene i posten.

Det blir enveis innkreving i fem bomstasjoner:
E18 Bjørndalssletta, E39 Vesterveien (Xstrata),
Gimlekollen, Rv. 9 Grim og Sødal. Myntfelt i disse
bomstasjonene vil bli avstengt 30. juni og kan ikke
benyttes fra 1. juli 2010.

Trafikanter kan også betale for passeringer:
- på en servicestajon innen tre virkedager
etter passering.
- på www.nyekrsbom.no innen 14 dager
etter passering.

Timesregel: Med AutoPASS-avtale betales det
kun en gang ved flere passeringer i bomringen i
Kristiansand innenfor en tidsperiode på en time.

Fritaksordninger
Følgende kjøretøykategorier er fritatt avgift:
Syklende og gående, passasjerer i alle typer
kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy*, samt
sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*, elektriske biler og hydrogenbiler med drivstoffkode 5
i vognkortet*, kollektivtransport i rute*, forflytningshemmede*, mopeder og motorsykler, kjøretøy
i merket begravelsesfølge (ved henvendelse til
bompengeselskapet).

Passeringstak: Med Autopass-avtale betales det
maksimalt for 50 passeringer per bil, per kalendermåned i bomringen i Kristiansand
AutoPASS-avtale kan tegnes på www.nyekrsbom.no
fra 10. juni 2010, eller ved en servicestasjon:
• ESSO Vågsbygd
• ESSO Søgne
• ESSO Vennesla
• ESSO Krossen
• ESSO Hannevika
• ESSO Parko
• ESSO Oddemarka
Har du allerede AutoPASS-avtale med ”gamle”
Kristiansand Bompengeselskap AS, og ikke har
reservert deg mot overflytting til Nye Kristiansand
Bompengeselskap AS, trenger du ikke tegne ny

* Kjøretøy som skal ha fritak må ha AutoPASSavtale og -brikke.
Takstvedtaket kan påklages til Vegdirektoratet
innen tre uker fra kunngjøring. Klagen sendes
Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723,
4808 Arendal.
Eventuelle spørsmål om innkrevingen kan
rettes til Nye Kristiansand Bompengeselskap AS
v/Agder Bomdrift AS på tlf.: 815 20 333.

