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Lørdag 24. oktober 2015 ca. kl. 13:30 starter

innkreving av bompenger
på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Skorgen og
Skjeggstad i Vestnes og Rauma kommuner.

Bomstasjonen er automatisk

Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke:

Du skal kjøre rett igjennom uten å stoppe. Det er ingen
myntmaskin eller manuell betaling.

•
•

Det er tre betalingsmåter:
• Med AutoPASS-brikke
• Uten brikke med tilsendt faktura i etterkant
• På www.eksportvegen.no innen tre dager etter passering

•
•
•

Du får opptil 50% rabatt i E136 Tresfjordbrua og
Vågstrandstunnelen.
Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle andre AutoPASSanlegg i landet.
Du får 10 % rabatt i flere andre bomstasjoner.
Du kjører gratis dersom du bare passerer en av
bomstasjonene i Skorgen eller på Skjeggstad.
Du kjører gratis rundt Tresfjorden dersom du bruker
mer enn en time på å passere begge bomstasjonene
(Skorgen og Skjeggstad).

Se www.eksportvegen.no for å inngå avtale
og få mer informasjon.

Kundeservice: tlf. 815 11 034

autopass.no

Slik skaffer du deg brikke
Eksportvegen AS distribuerer ikke egne brikker. Du kan tegne
brikkeavtale med f.eks. Trøndelag Bomveiselskap på www.
trondelagbomveiselskap.no eller et annet bompengeselskap på www.autopass.no. Når du har mottatt brikken i
posten kan du tegne rabattavtale med Eksportvegen AS.
Depositum for brikken er på 200 kroner, som betales på første
faktura. Depositumet blir refundert hvis du sier opp avtalen og
returnerer brikken til bompengeselskapet du fikk brikken fra.
Du kan også fylle ut avtaleskjema og få utlevert AutoPASSbrikke
hos lokale distributører fram til 31.desember 2015.
•
•
•
•

YX i Måndalen
Coop Marked på Vikebukt
Spar Tresfjord
Eik Gartneri i Tresfjord

• Shell Ørskog
• Shell/Vestnes Bilistsenter
• Vågstranda Handelslag

kjøretøy. Det står hvilken brikke som hører til hvilket kjøretøy i avtalen.
Passeringene faktureres forskuddsvis og det gis opptil 50 prosent
rabatt ved passering av bompengeanlegget.

Bruk av AutoPASS-brikke
Du kan ta AutoPASS-brikken i bruk med en gang du får den. Den
kan brukes i alle bomstasjoner som er skiltet AutoPASS i hele landet.
Du vil få grønt lys når du passerer med brikke. Frem til du har fått
tegnet avtale med Eksportvegen AS vil passeringen bli belastet
selskapet du har fått brikken hos.
Vær oppmerksom på at hvis du fjerner brikken fra bilen du har
skrevet avtalen på, eller du selger bilen, 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.

Har du brikke allerede?

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.

Dersom du allerede har AutoPASS- brikke kan du også bruke denne
på E136 Tresfjordbrua, Vågstrandstunnelen, Skorgen og Skjeggstad.

Brikken kan brukes i Skandinavia

Du får 10% rabatt i bomstasjoner tilknyttet Eksportvegen når du
passerer med brikke fra et annet bompengeselskap.
Avtale med Eksportvegen AS tegnes enklest via MinSide på din
eksisterende brikkeavtale.

Du kan bruke AutoPASS-brikken når du passerer i bomstasjonen
på Øresundsbron og Storebæltsbroen. Den kan også brukes på
enkelte ferjesamband i Skandinavia og mellom Danmark og Tyskland.
Passeringen vil da bli belastet avtalen med det bompengeselskapet
du har fått brikken fra.
Se www.easygo.com for mer informasjon.

Husk å oppgi brikkenummeret ved tegning av rabattavtale med
Eksportvegen AS.

Brikkenummer

Slik skaffer du deg rabattavtale med
Eksportvegen AS
Du inngår rabattavtale for E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen på www.eksportvegen.no. Rabattavtalen må inngås etter at du har mottatt AutoPASS-brikken i posten.
Når du først har AutoPass-brikke kan du tegne avtaler med flere
andre bompengeselskaper for å oppnå rabatt i andre bompengeanlegg, se oversikt på www.autopass.no.

Innbetaling med AutoPASS-avtale
Hver gang du passerer en bomstasjon blir bompengeavgiften trukket
fra det beløpet som du har betalt inn på forskudd. Når det gjenstår
om lag 25 % av saldoen på kontoen din, får du tilsendt en ny faktura.
Du får hvitt lys ved passering i bomstasjonen inntil fakturaen er
betalt. Dersom du ikke betaler fakturaen innen forskuddsbeløpet
er brukt opp, vil du ikke lenger oppnå rabatt og avtalen din kan bli
avsluttet. Forskuddsbeløpet er ikke bundet opp mot noen tidsperiode.

Avtale for privatpersoner
Privatpersoner kan registrere to kjøretøy per avtale. Har du to kjøretøy
tilknyttet en avtale, må du ha en AutoPASS-brikke i hver bil. Det
står hvilken AutoPass-brikke som hører til hvilket kjøretøy i avtalen.

Firmaavtale
Et firma kan registrere så mange kjøretøy de ønsker på en avtale.
Har du flere kjøretøy på en firmaavtale, må du ha en brikke i hvert

Viktig informasjon om passering av
bomstasjonene rundt Tresfjorden
For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og Skjeggstad.
Med AutoPASS-brikke:
• Du kjører gratis hvis du passerer kun en av de to
bomstasjonene.
• Du kjører gratis hvis du bruker mer enn en time på å
passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.  
Uten AutoPASS-brikke i bilen:
• Du betaler full pris ved hver enkelt passering.
Hvis du kjører inn i Tresfjorden uten brikke, men bestiller brikke
samme dag blir du ikke belastet for passeringen(e). Se: «Slik skaffer
du deg brikke» tidligere i denne brosjyren. Du kan også fylle ut
avtaleskjema og få utlevert AutoPASS-brikke hos lokale distributører.

«Min side»
på www.eksportvegen.no

Som kunde kan du logge deg inn på din egen side
på www.eksportvegen.no. På denne siden kan du få
oversikt over saldo på avtalen din og alle passeringer
som er belastet avtalen de siste seks måneder. Du
kan også endre avtalens registreringsnummer(e)
og adresse, og eventuelt legge til bil nummer to til
avtalen din.

Betaling uten AutoPASS
Hvis du ikke har brikke, kan du betale på følgende måte:

1. Betale tilsendt faktura
Hvis du ikke har AutoPASS-brikke, blir det 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.

2. Betale på internett
På www.eksportvegen.no kan du betale for enkeltpasseringer
i etterkant. Du kan betale med kredittkort. Betalingen må skje
maksimum 3 dager etter passering.

Fritak for betaling :
• Passasjerer i alle typer kjøretøy
• Gående og syklende
• Motorsykler og mopeder
• Kjøretøy som i oppdrag fra Statens vegvesen arbeider på vegen*
• Kjøretøy i merket begravelsesfølge
• Elektriske kjøretøy med drivstoffkode 5 i vognkortet*
• Hydrogenbiler (HY i registreringsnummeret) *
• Kollektivtransport i rute*
• Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy
i tjenesteoppdrag*
* Forutsatt at det er tegnet AutoPASS-avtale og installert brikke i bilen.
Fritaket må dokumenteres med, kopi av vognkort eller kopi av konsesjon.

Forflyttingshemmede
Forflyttingshemmede gis ikke fritak i E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Skorgen og Skjeggstad.
Det gis kun fritak i det som defineres som bomringer. Pr i dag er det:
Oslo og Bærum, Bergen og Askøy, Stavanger, Kristiansand, Haugesund,
Nord-Jæren, Namsos, Kråkerøyforbindelsen og Bypakke Bodø.

Takster for Tresfjordbrua
For å få rabatt må du ha rabattavtale.

Sletting av passeringsopplysninger
Over 3500 kg

t.o.m 3500 kg
Rabatt

0
30%
40%
50%

Forskuddsbeløp

2 000
4 000
6 000

Pr. passering

90,00
63,00
54,00
45,00

Forskuddsbeløp

6 000
12 000
18 000

Pr. passering

270,00
189,00
162,00
135,00

Takster for Vågstrandstunnelen
For å få rabatt må du ha rabattavtale.

Rabatt

0
30%
40%
50%

2 000            
4 000
6 000

Pr. passering

42,00
29,40
25,20
21,00

Forskuddsbeløp

6 000
12 000
18 000

Pr. passering

126,00
88,20
75,60
63,00

Takster for Skorgen og Skjeggstad
For å få rabatt må du ha rabattavtale.

Hvis du har brikke kan du kjøre gratis dersom du passerer bare en
av bomstasjonene på Skorgen eller Skjeggstad, eller bruker mer enn
en time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden.

t.o.m 3500 kg
Rabatt

0
30%
40%
50%

Forskuddsbeløp

2 000
4 000
6 000

Pr. passering

45,00
31,50
27,00
22,50

Personvern og automatiske bomstasjoner
Hvis du har AutoPASS-brikke, registreres en kode for bompengeanlegget du passerer, samt dato og tidspunkt for
passeringen. Hvis du ikke har brikke, eller brikken ikke
kan leses, tas det bilde av bilens registreringsnummer.

Lyssignal

Over 3500 kg

t.o.m 3500 kg
Forskuddsbeløp

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.

Over 3500 kg
Forskuddsbeløp

6 000
12 000
18 000

Pr. passering

135,00
94,50
81,00
67,50

Grønt signal betyr gyldig passering
med AutoPASS-avtale.
Hvitt signal betyr gyldig passering,
men varsler i tillegg om at forskuddsbeløpet snart er brukt opp og at faktura
for nytt forskudd sendes i posten. For
kunder med avtalegiro gis hvitt signal
når trekket er sendt.
Ingen lyssignal kan bety passering
uten gyldig AutoPASS-avtale, dårlig
batteri i brikken, faktura er ikke betalt
innen fristen, eller andre tekniske
årsaker. Sjekk avtalestatus på MinSide på www.eksportvegen.no eller
kontakt bompengeselskapet ditt.
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Se www.eksportvegen.no for
mer informasjon
Kundeservice:

815 11 034
Eksportvegen AS
v/BT Signaal
Postboks 2623 Møhlenpris
5836 Bergen

Se autopass.no for mer informasjon.
Servicetelefon: 02012 – hele døgnet
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