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Tilsagn om tilskudd til avvikling av bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen 

Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020)/Innst. 13 S 
(2019-2020), ble det bevilget 1 400 mill. kr til kap. 1330 post 73 Tilskudd for reduserte 
bompengetakster utenfor byområdene. Av dette er om lag 550 mill. kr satt av til den 
opprinnelige tilskuddsordningen. Resterende bevilgning i 2020, om lag 850 mill. kr, settes 
av til å redusere bompenger i følgende prosjekter: 
 

- E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen  

- E18 Arendal – Tvedestrand  

- Rv. 13 Hardangerbrua  

- E6 Hålogalandsbrua  
 
For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen legges det til grunn at innkrevingen i 
bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre. Det er ikke lagt opp til takstendringer 
for Tresfjordbrua. Forutsetningene for tildeling av midler til prosjektet er at Eksportvegen AS 
blir en del av det regionale bomselskapet Vegamot AS og at lånegarantisten godkjenner 
fjerning av bomstasjonen.  
 
Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å beregne effektene av fjerning av 
bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen og gjennomføre nødvendige forberedelser slik at 
tilskuddet til bompengeselskapet kan utbetales tidlig i 2020. Statens vegvesen har beregnet 
at et tilskudd på 175 mill. kr i 2020 vil være tilstrekkelig for å kunne avvikle bomstasjonen 
ved Vågstrandstunnelen innenfor rammene for takst og innkrevingstid som er gitt i  
Prop. 80 S (2011-2012). Samferdselsdepartementet har videre bedt om at innkrevingen i 
nevnte bomstasjon avvikles så raskt som mulig og senest innen 31.01.2020. 
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På bakgrunn av ovennevnte gis Eksportvegen AS tilsagn om tilskudd på 175 mill. kr til 
avvikling av bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen. Tilskuddet vil bli gitt som en 
engangsutbetaling i 2020 og skal gå til sletting av bompengeselskapets gjeld. Før tilskuddet 
kan utbetales, må Eksportvegen AS oversende dokumentasjon til Vegdirektoratet som 
bekrefter at:  
 

• Møre og Romsdal fylkeskommune, som garanterer for bompengeselskapets 
bompengelån, har gitt sin tilslutning til at innkrevingen i bomstasjonen ved 
Vågstrandstunnelen kan opphøre mot at bompengeselskapet får tilskudd på 175 mill. 
kr i 2020.  

• Bompengeinnkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen kan opphøre innen 
31.01.2020. Den fysiske avviklingen av bomstasjonen og eventuell opprydding i 
sentralsystemet for bompengeinnkreving kan skje på et senere tidspunkt.  

• Selskapets virksomhet overføres til det regionale bompengeselskapet Vegamot AS så 
snart det er praktisk mulig. 

 
Vi ber dere oversende oss ovennevnte dokumentasjonen senest innen torsdag 23. januar 
2020. Vi trenger også at dere sender oss bompengeselskapets bankkontonummer som vi 
kan bruke for utbetaling av tilskuddsmidlene.   
 
Tilskuddet vil bli utbetalt så snart vi mottar ovennevnte dokumentasjon.  
 
Hvis det foreligger vesentlige grunner til at dere ikke klarer å innhente nødvendig tilslutning 
fra lånegarantisten og/eller avvikle innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen 
innen fastsatt frist, ber vi om at dere gir oss en tilbakemelding om dette så raskt som mulig 
og senest innen 13. januar 2020. 
 
Dere kan ta kontakt med Konstantin Stensbak-Friesen i Vegdirektoratet på tlf. 411 04 865 
og/eller konstantin.stensbak-friesen@vegvesen.no hvis dere har spørsmål eller trenger mer 
informasjon.  
 
 
Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørne Grimsrud 
direktør Konstantin Stensbak-Friesen 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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