
Bomstasjonene er automatiske

Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

Torsdag den 26. november, klokken 00:00, 
starter innkrevingen av bompenger i prosjektet  
E6 Helgeland nord

autopass.no

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.e6helgeland.no inntil 
tre dager etter passering

Se www.e6helgeland.no for mer informasjon om avtaletegning og rabattordning.

Kundeservice: 815 11 305

Fordeler med å bruke AutoPASS-brikke:

•	 Du får 10 prosent rabatt ved passering

•	 Du kan bruke AutoPASS-brikken i alle 
andre AutoPASS-anlegg i landet

•	 Du får 10 prosent rabatt i flere andre bomanlegg

http://www.e6helgeland.no
www.e6helgeland.no


Slik skaffer du deg brikke
Nordland Bompengeselskap AS distribuerer ikke egne 
AutoPASS-brikker. Du kan tegne brikkeavtale med for 
eksempel Fjellinjen på www.fjellinjen.no eller et annet 
bompengeselskap på www.autopass.no. Da får du ti 
prosent rabatt også i bommene på E6 Helgeland nord. 

Du må betale et depositum for brikken på 200 kroner, 
som betales på første faktura. Depositumet refunderes 
hvis du sier opp avtalen og returnerer brikken.

Har du brikke allerede?
Hvis du allerede har en AutoPASS-avtale og gyldig brikke, 
trenger du ikke gjøre noe. Brikken du har kan brukes 
også i prosjektet E6 Helgeland nord, og du får 10 prosent 
rabatt. Husk at du kun kan ha én brikke i hvert kjøretøy.

Innbetaling med AutoPASS-avtale
Passeringene dine samles opp over en periode på mak-
simum tre måneder og faktureres samlet. Du kan også 
inngå en avtalegiro-avtale.

Avtale for privatpersoner
Privatpersoner kan registrere to kjøretøy per avtale. Da 
må du ha én brikke i hver bil. Ved avtaleinngåelse vil du 
få opplyst hvilken brikke som tilhører hvilket kjøretøy.

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 kjøretøy. I avtalen fremgår det 
hvilken brikke som tilhører hvilket kjøretøy.

Bruk av brikken
Du kan ta brikken i bruk med en gang du får den, og 
den kan brukes i alle AutoPASS-anlegg i landet. Faktura 
får du fra selskapet du har fått brikke fra.

Vær oppmerksom på at dersom du fjerner brikken fra bilen 
du har tegnet avtale for, eller selger bilen, må du melde 
fra til bompengeselskapet du har inngått avtale med. 
Hvis du ikke gjør det, risikerer du 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 hvert kjøretøy. 

Rabatt i andre bompengeanlegg 
Flere andre bompengeselskaper gir 10 prosent rabatt 
til alle som har AutoPASS-brikker installert i kjøretøyet. 
Men i noen bomanlegg får du en høyere rabatt hvis du 
har avtale med det aktuelle bomselskapet. For å oppnå 

høyeste rabatt, må du tegne avtale med de aktuelle 
selskapene på www.autopass.no. 

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

Se www.easygo.com for mer informasjon.

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

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. Utenlandske skilt blir også kontrollert 
og passeringene fakturert.

2. Betale på internett
Enkeltpasseringer kan betales med kort på  
www.e6helgeland.no. Betalingen må skje senest tre 
dager etter passering. 

«Min side»
Som kunde kan du logge deg inn  
på din egen side på nettstedet til 
selskapet du har fått brikke fra. 

På siden din finner du oversikt over 
alle passeringer som er belastet  
avtalen de siste seks månedene. 

Du kan også endre kjøretøyets 
registreringsnummer og adresse, og  
legge til ekstra kjøretøy til avtalen din. 

http://www.fjellinjen.no/Innga-AutoPASS-avtale/
http://www.autopass.no/bestill-brikke
www.easygo.com


Takster

Uten AutoPASS-avtale E6 Skamdal E6 Reinforshei

Lette kjøretøy 
t.o.m 3500 kg.  

12,00 17,00

Tunge kjøretøy
Over 3500 kg. 

36,00 51,00

 Med AutoPASS-avtale E6 Skamdal E6 Reinforshei

Lette kjøretøy 
t.o.m 3500 kg.  

10,80 15,30

Tunge kjøretøy
Over 3500 kg. 

32,40 45,90

Fritak for betaling 
•	 Passasjerer i alle typer kjøretøy

•	 Gående og syklende

•	 Motorsykler og mopeder

•	 Kjøretøy som på oppdrag fra Statens 
vegvesen arbeider på vegen*

•	 Kjøretøy i merket begravelsesfølge  

•	 Elektriske kjøretøy med 
drivstoffkode 5 i vognkortet*

•	 Hydrogenbiler* 

•	 Kollektivtransport i rute*

•	 Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile 
utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* 

* Forutsatt at det er tegnet AutoPASS-avtale og installert 
brikke i kjøretøyet. Fritaket må dokumenteres med kopi av 
vognkort, og i enkelte tilfeller konsesjon.

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

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 registrerings-
nummer. Det tas ikke bilde av personene i bilen. 

 
Lyssignal 

•	 Grønt signal betyr gyldig pas-
sering med AutoPASS-avtale. 

•	 Hvitt signal betyr at forfallsdatoen 
for siste faktura er passert. Kunder 
med avtalegiro får hvitt lyssignal 
fra avtalegirotrekket er sendt til 
banken, og frem til trekket er utført. 

•	 Intet lyssignal kan bety flere ting: 
passering uten gyldig AutoPASS-
avtale, dårlig batteri i brikken, at 
fakturaen er ikke betalt innen 
fristen, eller andre årsaker. Sjekk 
avtalestatus på «Min side» eller 
kontakt bompengeselskapet ditt.



Se www.e6helgeland.no for  
mer informasjon

Kundeservice: 

815 11 305
Nordland Bompengeselskap
v/BT Signaal
Postboks 2623 Møhlenpris
5836 Bergen

Se autopass.no for mer informasjon.
Servicetelefon: 02012
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Om prosjektet
Dagens E6 på Helgeland har dårlig standard, 
som skaper problemer for trafikantene, og 
påfører næringslivet store kostnader. Veg-
standarden påvirker også trafikksikkerheten. 
De neste årene skal Statens vegvesen bygge 
og utbedre i alt 150 kilometer veg fra Nord-
Trøndelag grense til Saltfjellet.

Arbeidet er nå i gang i delprosjektet E6 Hel-
geland nord, hvor vi skal bygge og utbedre 
62 kilometer veg.

Prosjektet finansieres av statlige midler og 
bompenger. Nedbetalingstiden er 15 år.


