TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan
Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

Mandag 27. juni kl. 12.00 starter innkrevingen av bompenger i

Harstadpakken

Bomstasjonen er automatisk
Du skal kjøre rett igjennom uten å stoppe. Det er ingen myntmaskin eller manuell betaling.
Innkrevingen skjer i begge retninger, hele døgnet.
Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke:
• AutoPASS-avtale gir 10 % rabatt
• Timesregel (du betaler bare for én
passering pr. kjøretøy pr. time
• Månedstak/passeringstak (du betaler for
maks 60 passeringer pr. kjøretøy pr. måned.)
• Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle
andre AutoPASS-anlegg i landet
• Du får 10 % rabatt i flere andre bomstasjoner

Uten AutoPASS-avtale må du betale full takst hver
gang du passerer en bomstasjon. Du må da betale via
tilsendt faktura.
Se www.harstadpakken.no for mer informasjon.

Kundeservice:

815 11 208

autopass.no

Betaling med AutoPASS-brikke
Det er flere fordeler ved å tegne en AutoPASS-avtale.
Alle rabatter og fritaksordninger forutsetter at du har
avtale og brikke montert i kjøretøyet.
Hvis du passerer bomstasjoner der du ikke har avtale,
vil passeringene bli belastet det bompengeselskapet
som du har avtale med og har fått brikke fra. Du slipper
derfor å få enkeltvise fakturaer etter passeringer i andre
AutoPASS-anlegg.

Slik skaffer du deg brikke og avtale
Du kan tegne avtale med valgfritt bompengeselskap.
Vi anbefaler at du tegner avtale med Hålogalandsbrua
AS på www.haalogalandsbrua.no. De har bestilt inn
ekstra brikker, slik at de har kapasitet til å håndtere
etterspørselen fra Harstadpakken. AutoPASS-brikken
kommer i posten, og den skal monteres i henhold til
monteringsanvisningen som følger med.
Du betaler et depositum for brikken på 200 kroner som
kommer på første faktura. Depositumet refunderes hvis
du sier opp avtalen og returnerer brikken til bompengeselskapet.

Har du brikke allerede?
Dersom du allerede har AutoPASS-avtale og brikke fra
et annet bompengeselskap, trenger du ikke foreta deg
noen ting. Med din eksisterende brikke og avtale får du
automatisk alle fordelene som 10 % rabatt, timesregel og
månedstak ved passering i bomringen i Harstad.

Timesregel
Hvis du har AutoPASS-avtale betaler du bare for én
passering per time, uansett hvor mange ganger du
passerer i bomringen innenfor 60 minutter med samme
kjøretøy.

flere kjøretøy tilknyttet en avtale, må du ha én brikke i
hver bil. Det står hvilken brikke som hører til hvilket kjøretøy
i avtalen. Andre selskap kan ha begrensninger på antall
kjøretøy per avtale, sjekk med det selskapet du ønsker å
bruke.

Firmaavtale
Et firma kan registrere så mange kjøretøy det ønsker på
en avtale. Har du flere kjøretøy på en firmaavtale, må
du ha én brikke i hvert kjøretøy. Det står hvilken brikke
som hører til hvilket kjøretøy i avtalen.

Bruk av brikke
Du kan ta brikken i bruk med en gang du får den. Følg
monteringsanvisningen. Brikken kan brukes i alle
bomstasjoner som er skiltet AutoPASS i hele landet.
Du får grønt lys ved passering når brikken er registrert.
Vær oppmerksom på at hvis du fjerner brikken fra den
bilen som du har skrevet avtalen på, eller du selger bilen
din, må du straks melde fra til det bompengeselskapet
som du har inngått avtale med. Hvis du unnlater å melde
fra om dette, kan du risikere å bli feilaktig belastet.
Brikken følger avtalen din, og kan ikke flyttes mellom
kjøretøy uten at bompengeselskapet ditt blir varslet om
det. Du kan bare ha én AutoPASS-brikke i hver bil.

Månedstak/passeringstak
Hvis du har AutoPASS-avtale betaler du for maksimum
60 passeringer per kjøretøy per kalendermåned. Dette
gjelder passeringer foretatt i bomringen i Harstad.

Innbetaling med AutoPASS-avtale
Du får etterskuddsfaktura for passeringene som er
foretatt innenfor en periode, vanligvis over en periode
på maksimalt tre måneder. Det er også mulig å velge
avtalegiro som betalingsmåte.

Rabatt i andre bompengeanlegg
Du kan tegne tilleggsavtaler med flere bompengeselskaper for å oppnå rabatt i andre bomanlegg, se
oversikt på www.autopass.no. Flere selskaper gir 10 %
rabatt dersom man har AutoPASS-brikke.

Brikken kan brukes i Skandinavia

Avtale for privatpersoner

Du kan bruke AutoPASS-brikken når du passerer i bomstasjonen på Svinesundbroen, Øresundsbron og Storebæltsbroen. Den kan også brukes på enkelte ferjesamband i
Skandinavia og mellom Danmark og Tyskland.

Tegner du avtale med Hålogalandsbrua AS kan du
registrere så mange kjøretøy du vil per avtale. Har du

Se www.easygo.com for mer informasjon.

Betaling uten AutoPASS

Fritak for betaling
Følgende kjøretøygrupper er fritatt for betaling:

Hvis du ikke har brikke, må du betale full takst hver eneste
gang du passerer en bomstasjon. Det blir tatt bilde av
registreringsnummeret når du passerer gjennom en
bomstasjon. Registreringsnummeret blir kontrollert
opp mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt
faktura som inneholder opplysninger om passeringer,
kjøretøy og avgift. Det legges ikke til ekstra gebyr.
Passeringene samles opp over en periode på maksimum
tre måneder og faktureres samlet. Andre selskap kan
ha andre rutiner. Utenlandske skilt blir også kontrollert
og passeringene fakturert.
Takster for Harstadpakken
Rabatt

t.o.m 3500 kg.

Over 3500 kg*

Uten AutoPASSavtale

0%

12,00

24,00

Med AutoPASSavtale

10 %

10,80

21,60

*Bobiler/campingbiler og enkelte andre større personbiler over 3500 kg
(klasse M1) har samme takst og rabatter som kjøretøy under 3500 kg.

• passasjerer i alle typer kjøretøy
• gående og syklende
• motorsykler og mopeder
• kjøretøy i merket begravelsesfølge
• EL-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt*
• kollektivtransport i rute*
• uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile
utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*
• forflytningshemmede. Herunder åpnes det for to
fritaksbrikker for familier med barn med nedsatt
funksjonsevne, og refusjon for de med nedsatt
funksjonsevne uten egen bil*
*Forutsatt AutoPASS-brikke. Les mer om dokumentasjonskrav på
www.harstadpakken.no.

Sletting av passeringsopplysninger
Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger
om passeringene dine slettes innen 72 timer. Vær oppmerksom på at dersom du velger dette alternativet
vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere
anledning, for eksempel i forbindelse med en klage.
Du vil fortsatt få alle rabatter knyttet til brikken.

Lyssignal
•

Grønt signal betyr gyldig
passering med AutoPASS-avtale.

•

Hvitt signal på din etterskuddsavtale betyr at forfallsdato er
passert. For kunder med avtalegiro gis hvitt signal når trekket
er sendt.

•

Ingen lyssignal kan bety passering uten gyldig AutoPASS-avtale,
dårlig batteri i brikken, din avtalefaktura er ikke betalt innen fristen
eller andre årsaker. Kontakt bompengeselskapet du har avtale
med.
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Om prosjektet
Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede
i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant
annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.
Harstadpakken skal løse disse utfordringene gjennom tiltak
for alle trafikanter, og skal sikre at Harstad i fremtiden har et
transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet.
Harstadpakken inneholder tiltak for alle:
• Det blir tryggere og bedre for gående og syklende
• Harstad by får et bedre kollektivtilbud
• Bilvegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet
• Mindre trafikk i sentrum gir bedre miljø og utviklingsmuligheter
Første store prosjekt i Harstadpakken startet i 2015, og de neste
årene vil alle som ferdes i Harstad merke hektisk anleggsvirksomhet.
Kostnaden er beregnet til 1620 millioner kroner (2016).
Bompenger utgjør ca. 60 % av finansieringen, og resten er
midler fra staten, Troms fylkeskommune og Harstad kommune.
Nedbetalingstiden i Harstadpakken er beregnet til 15 år.
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Se www.harstadpakken.no for mer
informasjon
Kundeservice:

815 11 208
Troms bompengeselskap
v/ Systemdrift AS
Postboks 4, 1921 Sørumsand
For mer informasjon om AutoPASS-ordningen:
www.autopass.no, epost: ap@vegvesen.no,
telefon 02012 (dagtid).
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